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ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ (ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997
ಹನಗ ಕನಲಕನಲಕೆಕ ತಿದುೆಪ್ಡಿಯನದ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ 2017-18ನೋ ಸನಲಿನ
ಹುದೆಗಳನುನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲು ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಅಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ ಆನ್ ಲೈನ್
ಮ ಲಕ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಆಹನವನಿಸ್ದ.
ಕೊ.ಸೆಂ.
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ಸೋವೆಗಳು/ಹುದೆಗಳ ಪ್ದರ್ನಮ
ಗ ೊಪ್ ‘ಎ’
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಲಿೋರ್ಸ ಸೋವೆಗಳು- ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಧಿೋಕ್ಷಕರು
(ಡಿ.ವೆೈ.ಎರ್ಸ.ಪಿ.) (ಒಳನಡಳಿತ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆ ಸೋವೆಗಳು- ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆಗಳ ಸಹನಯಕ
ಆಯುಕುರು (ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಮಿಾಕ ಸೋವೆಗಳು- ಸಹನಯಕ ಕನಮಿಾಕ ಆಯುಕುರು
(ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯ)
ಒಟುು
ಗ ೊಪ್ ‘ಬಿ’
ಕರ್ನಾಟಕ
ಆಡಳಿತ
ಸೋವೆಗಳು-ತಹಶೋಲನೆರ್-(ಗೆೊೋಡ್-2)
(ಕೆಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆ ಸೋವೆಗಳು- ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆ ಅಧಿಕನರ
(ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನರನಗೃಹಗಳ ಆಡಳಿತ ಸೋವೆಗಳು- ಸಹನಯಕ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಕನರನಗೃಹಗಳ ಇಲನಖ್ಯ (ಒಳನಡಳಿತ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕನರ ಸೋವೆಗಳು- ಅಬಕನರ ಉಪ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
(ಅಬಕನರ ಇಲನಖ್ಯ)

ಹುದೆಗಳ ಸೆಂಖ್ಯಯ
ಆರ್.ಪಿ.ಸ್
ಹೆೈ.ಕ ವೃೆಂದ

ಒಟುು
ಹುದೆಗಳ
ಸೆಂಖ್ಯಯ
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ಕೊ.ಸೆಂ.
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ಸೋವೆಗಳು/ಹುದೆಗಳಪ್ದರ್ನಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹನರ ಮತುು ರ್ನಗರೋಕ ಸರಬರನಜ್ು ಸೋವೆಗಳುಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು (ಆಹನರ, ರ್ನಗರೋಕ ಸರಬರನಜ್ು ಮತುು
ಗನೊಹಕರ ವಯವಹನರಗಳು ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕನರ ಲಕಕಪ್ರಶ ೋಧರ್ನ ಸೋವೆಗಳು- ಸಹಕನರ
ಸೆಂಘಗಳ
ಲಕಕಪ್ರಶ ೋಧರ್ನ
ಸಹನಯಕ
ನಿದೋಾಶಕರು,
ಲಕಕಪ್ರಶ ೋಧರ್ನ ಇಲನಖ್ಯ (ಸಹಕನರ ಇಲನಖ್ಯ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಮಿಾಕ ಸೋವೆಗಳು- ಕನಮಿಾಕ ಅಧಿಕನರ
(ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯ)
ಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು, ಪ್ೊವನಸ ೋದಯಮ ಇಲನಖ್ಯ
ಒಟುು
ಗ ೊಪ್ ‘ಎ’
ಗ ೊಪ್ ‘ಬಿ’
ಒಟುು ಹುದೆಗಳು

ಹುದೆಗಳಸೆಂಖ್ಯಯ
ಆರ್.ಪಿ.ಸ್
ಹೆೈ.ಕ ವೃೆಂದ

ಒಟುು
ಹುದೆಗಳ
ಸೆಂಖ್ಯಯ
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2. ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವಿಕೆ / ಶುಲಕ ಸ್ವೋಕೃತಿ ಕನಲಮಿತಿ :
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ಪನೊರೆಂಭಿಕ ದಿರ್ನೆಂಕ
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕ
ಶುಲಕವನುನ ಪನವತಿಸಲು ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕ
ಪ್ರ ವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷನ ದಿರ್ನೆಂಕ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷನ ದಿರ್ನೆಂಕ

06-02-2020
06-03-2020
07-03-2020
17-05-2020
2020ರ ಆಗರ್ಸು/ಸಪ್ುೆಂಬರ್ ಮನಹೆಯಲಿಿ ನಡೆಸಲನಗುವುದು

(ದಿರ್ನೆಂಕವನುನ ನೆಂತರದಲಿಿ ತಿಳಿಸಲನಗುವುದು)
ಸಕನಾರವು ದೃಢೋಕರಸ್ ನಿೋಡಿರುವ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣವನುನ ಅನುಬೆಂಧದಲಿಿ ತೆ ೋರಸ್ದ. ಅನುಬೆಂಧದಲಿಿ ತಿಳಿಸ್ರುವ ಹುದೆಗಳ
ಸೆಂಖ್ಯಯ ಮತುು ವರ್ೋಾಕರಣವು ಅನಿವನಯಾ ಸೆಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಬದಲನವಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟುರುತುದ. ಸಕನಾರವು ಹೆಚುಿವರ ಹುದೆಗಳನುನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಡಿದೆಲಿಿ ಸೋಪ್ಾಡೆ ಅಧಿಸ ಚನ ಮ ಲಕ ಅಧಿಸ ಚಿಸ್ರುವ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ಸೋರಸ್ಕೆ ಳಳಲನಗುವುದು.
ವಿಶೋಷ ಸ ಚನ:- ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಕೆ ೋರರುವಎಲನಿ ಮಿೋಸಲನತಿ /ಇತರೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕ:06-03-2020 ರೆ ಳಗೆ ಅಧಿಸ ಚನಯ ಅನುಬೆಂಧ-2ರಲಿಿ ಸ ಚಿಸ್ರುವ
ನಮ ನಗಳಲಿಿಯೆೋ ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ.
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2.1 ಅರ್ಜಾಗಳನುನ Online ಮ ಲಕವೆೋ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ , ಭನವಚಿತೊ/ಸಹಿ /ವಯೋಮಿತಿ/ ವಿದ್ನಯಹಾತೆ ಹನಗ ಕೆ ೋರದ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಎಲನಿ ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಿದ ನೆಂತರ ಶುಲಕವನುನ ಯನವುದೋ ಕನಮನ್ ಸವಿೋಾರ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲಿಿ
(CSC) ಅಥವನ ನಟ್ ಬನಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ/ ಕೆೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮ ಲಕ ಸೆಂದ್ನಯ ಮನಡಬಹುದ್ನರ್ರುತುದ. ಶುಲಕವನುನ
ಪನವತಿಸದೋ ಹನಗ ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ/ ಭನವಚಿತೊ/ ಸಹಿಯನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡದೋಇರುವ /ಅಸಪಷು ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್
ಮನಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು. ಶುಲಕವನುನ ಕನಮನ್ ಸವಿೋಾರ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲಿಿ (CSC)
ಪನವತಿಸಲು ಅವಕನಶ ನಿೋಡಲನರ್ರುವುದರೆಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಇಲಿಿಯ ಸಹ ಸಲಿಿಸಬಹುದ್ನರ್ದ.
3.ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಹೆಂತಗಳು/ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆ
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆಯಲಿಿ ಮ ರು ಹೆಂತಗಳು ಇದ.
1. ಮೊದಲನೋ ಹೆಂತ: Profile Creation/Updation
2. ಎರಡನೋ ಹೆಂತ : Application Submission
3. ಮ ರನೋ ಹೆಂತ : Fees Payment through My Application section

•
•

•
•
•

•

ವಿವರವನದ ಹೆಂತಗಳು:
{'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅೆಂಕಣಗಳು ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬೋಕು)
If no response found on Save/Add button kindly refresh page (press control +F5)}
ಹೆ ಸದ್ನರ್ Application Link ರಲಿಿ log in ಆಗಲು user name ಮತುು password ಅನುನ ಸೃಷ್ಠಿಸಬೋಕು.
Application Link ರಲಿಿ log in ಆದ ನೆಂತರ ನಿಮಮ ಪ್ರಣಾ profile ಅನುನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ.
ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಬೋಕನದ ಭನವಚಿತೊ ಮತುು ಸಹಿ ಸನಕಯನ ಪ್ೊತಿಗಳನುನ jpg ನಮ ನಯಲಿಿ
ಸ್ದೆವನರ್ರಬೋಕು ಹನಗ 50 kb ರ್ೆಂತ ಹೆಚ್ನಿರ್ರಬನರದು.
ಅಧಿಸ ಚನ ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನುನ ಒತಿು.
ನಿಮಮ profile ರಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿಯು ನಿಮಮ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನಯಲಿಿ ಪ್ೊಕಟವನಗುತುದ.
ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಬನಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲಿಿಸಬೋಕು.
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸ್ದ ನೆಂತರ “My Application” link ರಲಿಿ ನಿೋವು ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸ್ರುವ ಅಧಿಸ ಚನಯನುನ
ಆಯೆಕ ಮನಡಿದಲಿಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಮ ಅರ್ಜಾಯು ಪ್ೊಕಟವನಗುತುದ.
ಅರ್ಜಾಯ ಪ್ಕಕದಲಿಿ “Pay Now” link ಅನುನ ಒತಿುದಲಿಿ “Online payment” ಆಯೆಕಗಳು ಮ ಡುತುವೆ.
ಒೆಂದು ಬನರ ನ ೋೆಂದಣಿ/ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಸೆಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಯನವುದ್ನದರ ತನೆಂತಿೊಕ ತೆ ೆಂದರೆಗಳು ಉೆಂಟನದಲಿಿ
ಸಹನಯವನಣಿ ಸೆಂಖ್ಯಯ: 7406086807 / 7406086801 ಯನುನ ಸೆಂಪ್ಕ್ರಾಸಲು ಸ ಚಿಸ್ದ.

3.1 ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಸ ಚನಯಲಿಿನ ಅನುಬೆಂಧ-(1) ರಲಿಿ ನಿೋಡಿರುವ ಅರ್ಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಕುರತ
ಸ ಚನಗಳು, ಅಹಾತನ ಷರತುುಗಳನುನ ಓದಿಕೆ ಳಳತಕಕದುೆ. ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಅೆಂಕಣದಲಿಿ ಉಪ್ಯೋರ್ಸ್ದ
ಪ್ದಗಳ ಅಥಾವನುನ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತೆ ಅರ್ೈಾಸ್ಕೆ ಳಳಬೋಕು:ಸನ.ಅ
ಪ್.ರ್ನ
ಪ್.ಪ್ೆಂ
ಪ್ೊ.-1
2ಎ
2ಬಿ
3ಎ
3ಬಿ

ಸನಮನನಯ ಅಹಾತೆ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ
ಪ್ೊವಗಾ-1
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ
ಪ್ೊವಗಾ-2ಬಿ
ಪ್ೊವಗಾ-3ಎ
ಪ್ೊವಗಾ-3ಬಿ

GM
SC
ST
Cat–1
2A
2B
3A
3B

General Merit
Scheduled Caste
Scheduled Tribe
Category – I
Category – 2A
Category – 2B
Category – 3A
Category – 3B
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ಮನ.ಸೈ
ಗನೊಮಿೋಣ
ಕ.ಮನ.ಅ
ಅಂ.ವಿ.

ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ
ಗನೊಮಿೋಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ
ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ
ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ೆರ್ಥಿ

Ex-MP
Rural
KMS
PH

Ex-Military Person
Rural Candidate
Kannada Medium Student
Physically Handicapped

ಮೂ.ವೃ

ಮ ಲ ವೃೆಂದ(ಆರ್.ಪಿ.ಸ್)

RPC

Residual Parent Cadre

ಹೆೈ.ಕ. ವೃ

ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಥಳಿೋಯ ವೃೆಂದ

HK

Hyderabad-Karnataka Local Cadre

4.ಶುಲಕ:ಸನಮನನಯ ಅಹಾತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರೂ.600/-

ಪ್ೊವಗಾ 2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ), 3(ಬಿ) ಗೆ ಸೋರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರೂ.300/-

ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರೂ. 50/-

ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ ,ಪ್ೊವಗಾ-1 ಹನಗ

ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಶುಲಕ ಪನವತಿಯೆಂದ ವಿರ್ನಯತಿ ಇದ.

ವಿಶೋಷ ಸ ಚನ:- ರ . 35/- ರ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆ ಶುಲಕ (processing fees)ವನುನ ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷು
ಪ್ೆಂಗಡ, ಪ್ೊವಗಾ-1, ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕಹನಗ
ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸೋರದೆಂತೆ ) ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಪನವತಿಸತಕಕದುೆ.
ಪನವತಿಸದಿದೆಲಿಿ, ಅವರ ಅರ್ಜಾಯನುನತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
4.1
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಶುಲಕವನುನ ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಪನವತಿಸತಕಕದುೆ. ಒಮಮ ಶುಲಕವನುನ ಪನವತಿಸ್ದ ನೆಂತರ
ಅದನುನ ಯನವುದೋ ಸೆಂದಭ್ಾದಲಿಿಯ
ಹಿೆಂತಿರುರ್ಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಅಥವನ ಅದನುನ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಇತರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಅಥವನ
ನೋಮಕನತಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ೆಂದಿಸ್ಕೆ ಳಳಲನಗುವುದಿಲಿ. ಶುಲಕವನುನಸೆಂದ್ನಯ ಮನಡದಿದೆಲಿಿ ಅೆಂತಹ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
5.

ಅಹಾತನ ಷರತುುಗಳು:ಅ)

ಭನರತಿೋಯ ರ್ನಗರೋಕರ್ನರ್ರತಕಕದುೆ.

ಆ)

ಒಬಬ ರ್ಜೋವೆಂತ ಪ್ತಿನರ್ೆಂತ ಹೆಚುಿ ಮೆಂದಿ ಪ್ತಿನಯರನುನ ಹೆ ೆಂದಿರುವ ಪ್ುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತುು ಈಗನಗಲೋ ಇನ ನಬಬ
ಹೆೆಂಡತಿಯರುವ ವಯಕ್ರುಯನುನ ಮದುವೆಯನರ್ರುವ ಮಹಿಳನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಪ್ರವನಾನುಮತಿಯನುನ
ಪ್ಡೆಯದೋ ನೋಮಕನತಿಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ.

ಇ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಮನನಸ್ಕವನರ್ ಮತುು ದೈಹಿಕವನರ್ ಆರೆ ೋಗಯವೆಂತರನರ್ರಬೋಕು ಮತುು ಅವರ ನೋಮಕನತಿಯು ಕತಾವಯಗಳ
ದಕ್ಷ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಆತೆಂಕವನುನೆಂಟು ಮನಡುವ ಸೆಂಭ್ವ ಇರುವ ಯನವುದೋ ದೈಹಿಕ ನ ಯನತೆಯೆಂದ ಮುಕುರನರ್ರಬೋಕು.

ಈ)

ದೈಹಿಕವನರ್ ಅನಹಾರನರ್ದ್ನೆರೆೆಂಬುದ್ನರ್ ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ಮೆಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಮೋಲ ಅನಹಾರೆೆಂಬುದ್ನರ್
ತಿರಸಕರಸುವ ಪ್ರಣಾ ವಿವೆೋಚನಯನುನ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರವು ಕನಯೆರಸ್ಕೆ ೆಂಡಿದ ಮತುು ಸಕನಾರದವಿವೆೋಚನಯು
ಯನವುದೋ ವಿಧದಲ ಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮ ಲಕ ಸ್ೋಮಿತವನರ್ರುವುದಿಲಿ.

(ಉ)

ಕೆೋೆಂದೊ ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವನ ಇತರೆ ರನಜ್ಯದ ಲ ೋಕ ಸೋವನ ಆಯೋಗದಿೆಂದ ನಡೆಸಲನಗುವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳಿೆಂದ ಅಥವನ
ನೋಮಕನತಿಗಳಿೆಂದ ಖನಯೆಂ ಆರ್ ಡಿಬನರ್ ಆದ ವಯಕ್ರುಗಳು ನೋಮಕನತಿಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ.
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(ಊ)

ಯನವುದೋ ನೈತಿಕ ಪ್ರಭನಷೆಗೆ ಶಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪ್ಟು ವಯಕ್ರು ಅಥವನ ಕೆೋೆಂದೊ ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವನ ಇತರೆ ರನಜ್ಯದ ಲ ೋಕ
ಸೋವನ ಆಯೋಗದಿೆಂದ ನಡೆಸಲನಗುವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳಿೆಂದ ಅಥವನ ನೋಮಕನತಿಗಳಿೆಂದ ತನತನಕಲಿಕವನರ್ ಡಿಬನರ್ ಆದ ಅಥವನ
ಅನಹಾಗೆ ೆಂಡ ವಯಕ್ರುಯು, ಸಕನಾರವು ಎಲನಿ ಸೆಂದಭ್ಾಗಳನುನ ಮರುಪ್ರಶೋಲಿಸ್ ಅವರು ನೋಮಕನತಿಗೆ ಅಹಾರೆೆಂದು
ಪ್ರಗಣಿಸುವವರೆಗ , ನೋಮಕನತಿಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ.
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6. ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಪ್ೊಯತನಗಳು:1997ರ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ ನೋಮಕನತಿ ನಿಯಮಗಳಡಿ ವಯೋಮಿತಿಯ ಷರತಿುಗೆ ಳಪ್ಟುೆಂತೆ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತೆ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಪ್ೊಯತನಗಳನುನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನರ್ದ.
ಮಿೋಸಲನತಿ
ಪ್ೊಯತನಗಳು
ಸನಮನನಯ ವಗಾದ (General Merit) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
05 ಬನರ
ಪ್ೊವಗಾ (1), ಪ್ೊವಗಾ 2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ), 3(ಬಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
07 ಬನರ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ/ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಪ್ೊಯತನಗಳ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲಿ.
ಸ ಚನ: ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ
ಪ್ೊತಿಯೆಂದು ಪ್ೊಯತನವನುನ ಒೆಂದು ಅವಕನಶವೆೆಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದು.
ನಿಗದಿತ ಪ್ೊಯತನಗಳ ಮಿತಿಯನುನ ಮಿೋರದಲಿಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತವವನುನ ರದುೆಗೆ ಳಿಸಲನಗುವುದು.
7. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಿದ್ನಯಹಾತೆ :ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಗಾಳ ನೋಮಕನತಿ
(ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು,
1997 ಹನಗ (8ನೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2010 ರ
ನಿಯಮ 7 ರೆಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಭನರತದಲಿಿ ಕನನ ನು
ರೋತನಯ ಸನಥಪಿತವನದ ಯನವುದೋ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ
ಸನನತಕ
ಅಥವನ
ಸನನತಕೆ ೋತುರ
ಪ್ದವಿಯನುನ
ಹೆ ೆಂದಿರತಕಕದುೆ
ಅಥವನ
ತತಸಮನನ
ವಿದ್ನಯಹಾತೆಯನುನ ಹೆ ೆಂದಿರತಕಕದುೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಗಾಳ ನೋಮಕನತಿ

As per Rule 7 of Karnataka Recruitment of Gazetted
Probationers (Appointment by Competitive Examinations)
Rules, 1997 and (8th Amendment) Rules, 2010 ‘No
candidate shall be eligible for recruitment under these
rules unless he /she possesses a Bachelor’s Degree or
Master ’s Degree awarded by a University established by
Law in India or possesses an equivalent qualification.
(As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers

(ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು, (Appointment
1997 ಹನಗ

by

Competitive

Examinations)

(6th

(6ನೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2009 Amendment) Rules, 2009 after sub rule (1) of rule (7) the

ರಲಿಿ ನಿಯಮ 7 ರ ಉಪ್ ನಿಯಮ (1) ರ ನೆಂತರ ಈ following has been substituted:ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತೆ ಸೋಪ್ಾಡೆ ಮನಡಲನರ್ದ:

Provided that, candidates who have appeared for an

‘ಪ್ರೆಂತು, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಯನವುದ್ನದರ

ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ examination, passing of which would render them

ಹನಜ್ರನರ್ದುೆ, ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಪ್ರವಾಭನವಿ educationally

qualified

for

preliminary

examination

ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವನರ್ ಅಹಾರನಗುವುದ್ನದಲಿಿ, ಆದರೆ ಆ conducted by the Commission, but the results of which
ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತನೆಂಶ ಪ್ೊಕಟಗೆ ಳಳದೋ ಇದೆಲಿಿ, ಅೆಂತಹ have not been declared, are also eligible for admission to
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ೊವೆೋಶ ಪ್ಡೆಯಲು such preliminary examination.
ಅಹಾರನಗುತನುರೆ.

All candidates who are declared qualified by the

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ Commission for taking the Gazetted Probationers (Main)
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಬಹುದೆಂದು

ಆಯೋಗವು

ಘ ೋಷ್ಠಸ್ದ Examination shall be required to produce proof of passing

ಅಹಾರನದ ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಾ

the requisite Examination along with their application of

ಸಲಿಿಸುವನಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ವಿದ್ನಯಹಾತನ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ the Main examination failing which such candidates shall
ಪನಸು ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್ not be admitted to the Main examination.
ಮನಡತಕಕದುೆ,

ತಪಿಪದಲಿಿ

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ೊವೆೋಶ

ಅೆಂತಹ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

Provided further that, candidates who have passed the

ನಿೋಡುವುದಿಲಿ. ಪ್ರೆಂತು, final professional year or any other medical examination

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ but have not completed their internship at the time of
ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವನಗ ಅವರುಗಳು ವೃತಿು ಶಕ್ಷಣದ ಅೆಂತಿಮ submission of their applications for the Gazetted
ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿ

ಉತಿುೋಣಾರನರ್ದೆಲಿಿ

ಅಥವನ

ಇತರೆ Probationers (Main) Examination, will be provisionally

ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ಶಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಉತಿುೋಣಾರನರ್ದುೆ, admitted to the examination provided they submit along
ಆದರೆ

ಪ್ೊಶಕ್ಷಣನವಧಿಯನುನ

ಪ್ರರೆೈಸದೋ

ಇದೆಲಿಿ, with their application a copy of certificate from the

ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತನತನಕಲಿಕವನರ್ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ೊವೆೋಶ concerned authority of the University/Institution that they
ನಿೋಡಲನಗುವುದು.

ಆದರೆ,

ಅವರುಗಳು

ಅರ್ಜಾಯ had passed the requisite final professional medical

ಜೆ ತೆಯಲಿಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ/ಸೆಂಸಥಯ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ examination.
ಸಕ್ಷಮ ಪನೊಧಿಕನರವು ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ವೃತಿು ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿ
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ಅೆಂತಿಮವನರ್ ಪನಸು ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ ನಿೋಡಿದ ಪ್ೊಮನಣ In such cases, the candidates shall be required to upload
ಪ್ತೊದ

ಪ್ೊತಿಯನುನ

ಒದರ್ಸತಕಕದುೆ.

ಅೆಂತಹ and produce at the time of their interview original degree

ಪ್ೊಕರಣಗಳಲಿಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೌಖಿಕ ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ or a certificate from the competent authority of the
ಸಮಯದಲಿಿ ಪ್ದವಿ ಪ್ೊದತು ಮನಡಿದ ಮ ಲ ಪ್ೊಮನಣ University/Institution that they have completed all
ಪ್ತೊ ಅಥವನ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ/ಸೆಂಸಥಯ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ requirements (including completion of internship) for the
ಸಕ್ಷಮ

ಪನೊಧಿಕನರವು

ವೃತಿು

ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ

ಎಲನಿ award of the Degree.

ಅವಶಯಕತೆಗಳನುನ ಪ್ರರೆೈಸ್ರುತನುರೆ (ಪ್ೊಶಕ್ಷಣನವಧಿಯನುನ
ಪ್ರರೆೈಸ್ರುವ ಬಗೆೆಯ ಸೋರದೆಂತೆ) ಎೆಂದು ಪ್ದವಿ ಪ್ೊದತು
ಮನಡಲು ನಿೋಡುವ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಒದರ್ಸತಕಕದುೆ.

ವಿಶೋಷ ಸ ಚನ:- ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ವಿದ್ನಯಹಾತೆ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ ಪನಸು ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಅೆಂತರ್ನಾಲದಿೆಂದ
ಡ್ೌನ್ಲ ೋಡ್
ಒದರ್ಸತಕಕದುೆ.

ಮನಡಿಕೆ ೆಂಡಿರುವ

ಅೆಂಕಪ್ಟ್ಟುಗಳನುನ

ಕೆಂಟೆ ೊೋಲರ್/ರರ್ಜಸನಾರ್

ರವರೆಂದ

ದೃಢೋಕರಸ್

(Attested)
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8. ವಯೋಮಿತಿ:ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕದೆಂದು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಕನಿಷಿ ವಯೋಮಿತಿಯನುನ ಹೆ ೆಂದಿರಬೋಕು ಹನಗ ಗರಷಿ
ವಯೋಮಿತಿಯನುನ ಮಿೋರರಬನರದು:
ಕನಿಷಿ
21 ವಷಾ
06-03-1999ರ ಮೊದಲು ಜ್ನಿಸ್ರಬೋಕು
ಗರಷಿ

1. ಸನಮನನಯ ಅಹಾತೆಯಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

35 ವಷಾಗಳು

06-03-1985ರ ನೆಂತರ ಜ್ನಿಸ್ರಬೋಕು

2. ಪ್ೊವಗಾ 2ಎ/2ಬಿ/3ಎ/3ಬಿಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

38 ವಷಾಗಳು

06-03-1982ರ ನೆಂತರ ಜ್ನಿಸ್ರಬೋಕು

3. ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ/ಪ್ರಶಷುಪ್ೆಂಗಡ/ಪ್ೊವಗಾ-1 40 ವಷಾಗಳು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

06-03-1980 ರ ನೆಂತರ ಜ್ನಿಸ್ರಬೋಕು

ಈ ಕೆಳರ್ನ ಸೆಂದಭ್ಾಗಳಲಿಿ ನೋಮಕನತಿಯ ಗರಷಿ ವಯೋಮಿತಿಯನುನ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ರುವಷುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಹೆಚಿಿಸಲನಗುವುದು
(ಅ) ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರ್ನರ್ದೆಲಿಿ

ಸೋವೆ ಸಲಿಿಸ್ರುವಷುುು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮ ರು ವಷಾಗಳನುನ
ಸೋರಸ್ದರೆ ಎಷುು ವಷಾಗಳನಗುವುದ ೋ ಅಷುು
ವಷಾಗಳು.
10 ವಷಾಗಳು

(ಆ) ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
{ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಕನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನ ಸೆಂಖ್ಯಯ ಸ್ಆಸುಇ
104 ಸನನಿ 2005 ದಿರ್ನೆಂಕ 13-09-2005 ರೆಂತೆ ಸಕನಾರದ
ಅಧಿಸ ಚನ ಸೆಂಖ್ಯಯ ಸ್ಆಸುಇ 115 ಸನನಿ 2005, ದಿರ್ನೆಂಕ
11-2005

ರಲಿಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದೆಂತೆ

ಪ್ೊಮನಣ

19-

ಪ್ತೊವನುನ

ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಆಯೋಗವು ಸ ಚಿಸ್ದ್ನಗ
ಇದರ ಮ ಲ ಪ್ೊತಿಯನುನ ಪ್ರಶೋಲನಗೆ ಹನಜ್ರುಪ್ಡಿಸಬೋಕು
(ಈ ಪ್ೊಮನಣಪ್ತೊದ ನಮ ನಯನುನ ಅನುಬೆಂಧ-2 ರಲಿಿ
ತೆ ೋರಸಲನರ್ದ.)
(ಇ) ವಿಧವೆಯನರ್ದೆಲಿಿ (ವಿಧವೆಯರು “ವಿಧವೆ” ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ 10 ವಷಾಗಳು
ತಹಸ್ೋಲನೆರ್ ಕಛೋರಯೆಂದ ಪ್ಡೆದ ಮೃತರ ಕುಟುೆಂಬದ ರ್ಜೋವೆಂತ
ಸದಸಯರ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಹನಗ

ಮರು

ಮದುವೆಯನರ್ರುವುದಿಲಿವೆೆಂಬ

ಪ್ೊಮನಣ

ಪ್ತೊವನುನ

ಅರ್ಜಾ

ಸಲಿಿಸಲು

ಕೆ ನಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದ ಳಗನರ್

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ

ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಆಯೋಗವು ಸ ಚಿಸ್ದ್ನಗ
ಇದರ ಮ ಲ ಪ್ೊತಿಯನುನ ಪ್ರಶೋಲನಗೆ ಹನಜ್ರುಪ್ಡಿಸಬೋಕು)
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ವಿವರಣೆ:- ಜ್ನಮ ದಿರ್ನೆಂಕಕನಕರ್ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್. ಅಥವನ ತತಸಮನನ ವಿದ್ನಯಹಾತೆಯ ಅೆಂಕಪ್ಟ್ಟು,.ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ ವಗನಾವಣೆ
ಪ್ೊಮನಣಪ್ತೊ(ಟ್ಟ..ಸ್)/ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್.ಯ ಸೆಂಚಿತದ್ನಖ್ಲ (ಕುಯಮುಲೋಟ್ಟವೆೊಕನಡ್ಾ) ಯಲಿಿ ನಮ ದಿಸ್ರುವೆಂತೆ ಜ್ನಮ ದಿರ್ನೆಂಕವನುನ
ಆಯೋಗವು ಒಪಿಪಕೆ ಳುಳವುದು.ಇತರೆ ಯನವುದೋ ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.
9. ದೈಹಿಕ ದ್ನರ್ಢಯಾತೆ:
ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ನಿದಿಾಷುವನದ ದೈಹಿಕ ದ್ನರ್ಢಯಾತೆಯನುನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದುೆ ಅೆಂತಹ ದೈಹಿಕ ದ್ನರ್ಢಯಾತೆಯನುನ ಹೆ ೆಂದಿದೆಲಿಿ
ಮನತೊ ಅೆಂತಹ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ನೋಮಕಗೆ ಳಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಹಾತೆ ಪ್ಡೆಯುತನುನ/ಳೆ.
ಪ್ುರುಷ
ಕೊ.
ಸೆಂ.

01

02
03

ಸೋವೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಲಿೋರ್ಸ
ಸೋವೆ ಡಿ.ವೆೈ.ಎರ್ಸ.ಪಿ.
(ಸ್ವಿಲ್) (ಗ ೊಪ್ ಎ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನರನಗೃಹ
ಸೋವೆ
ಅಬಕನರ ಉಪ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಎತುರ

ಎದಯ
ಸುತುಳತೆ

ಮಹಿಳೆ
ವಿಸುರಣೆ
(ಎದಯನುನ
ಪ್ರಣಾವನರ್
ವಿಸುರಸ್ದ್ನಗ)

ಎತುರ

ತ ಕ

165 ಸ.ಮಿೋ

84 ಸ.ಮಿೋ

5 ಸ.ಮಿೋ

157ಸ.ಮಿೋ ಮಹಿಳೆಯ ಎತುರಕೆಕ ತಕಕೆಂತೆ, ಆದರೆ
46 ಕೆ.ರ್ಜ.ಗೆ ಕಡಿಮ ಇಲಿದೆಂತೆ

168 ಸ.ಮಿೋ

86 ಸ.ಮಿೋ

5 ಸ.ಮಿೋ

157 ಸ.ಮಿೋ

163 ಸ.ಮಿೋ

81 ಸ.ಮಿೋ

5 ಸ.ಮಿೋ

157 ಸ.ಮಿೋ

-ಅದೋ49 ಕೆ.ರ್ಜ.

10. ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷನ ವಿರ್ನನ:ಈ ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಗಾಳ ನೋಮಕನತಿ (ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮ ಲಕನೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮ
1997ರ ಷೆಡ ಯಲ್ 2 ರಲಿಿ ತಿಳಿಸ್ರುವೆಂತೆ ಎರಡು ಹೆಂತಗಳನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ:
(1) ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ (Preliminary Examination) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ (Main Examination) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ
ಆಯೆಕ ಮನಡುವ ಸಲುವನರ್ ನಡೆಸಲನಗುವುದು, ಮತುು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ ಮತುು ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ ವಿವಿಧ ಸೋವೆಗಳು ಮತುು
ಹುದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಆಯೆಕ ಮನಡುವ ಸಲುವನರ್ ನಡೆಸಲನಗುವುದು.
(2) ಹೆಚಿಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನುನ ನ ೋಡಲು ಸ ಚಿಸ್ದ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ http://kpsc.kar.nic.in
ನಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರುತುದ .
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10.1 ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ:ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ (ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) ( 9ನೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2011
ರೆಂತೆ
ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು ವಸುುನಿಷಿ (ಬಹು ಆಯೆಕ) ಮನದರಯ ಎರಡು ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ.
“As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive
Examinations) (9th Amendment) Rules, 2011 (A) Preliminary Examination - The Preliminary
Examination shall consist of two papers of objective type (multiple choice) ”
(i) ಪ್ೊತಿ ಪ್ೊಶನಗೆ ಎರಡು ಅೆಂಕಗಳೆಂತೆ ಪ್ೊತಿ ಪ್ತಿೊಕೆಯು 100 (i) each paper carrying 100 questions with each
question carrying two marks; and
ಪ್ೊಶನಗಳನ ನಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ
(ii)) ಪ್ೊತಿ ಪ್ತಿೊಕೆಯು ಗರಷಿ 200 ಅೆಂಕಗಳು ಮತುು ಎರಡು (ii) each paper shall be of a maximum of 200 marks
ಗೆಂಟೆಗಳ ಕನಲನವಧಿಯದ್ನೆರ್ದುೆ (ಎರಡು ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಿಗೆ and of a duration of two hours (Total for two papers
400 marks) in the following description, namely;
ಒಟುು 400 ಅೆಂಕಗಳು) ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತಿರುತುದ:ಕೊ.ಸೆಂ.
Sl.No.

ವಿಷಯ / Subject Area

01

ರನಷ್ಠಾೋಯ ಮತುು ಅೆಂತರನಷ್ಠಾೋಯ ಪನೊಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳನುನ
ಒಳಗೆ ೆಂಡೆಂತೆ ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ/ General studies related to
National and International importance
ಮನನವಿಕ ಶನಸರ / Humanities
ಒಟುು

ಪ್ೊಶನಗಳ ಸೆಂಖ್ಯಯ/
No. of
questions

ಅೆಂಕಗಳು/
Marks

40

80

60
100

120
200

40

80

30

60

30

60

100

200

ಪ್ತಿೊಕೆ -1

02

01
02

03

ಪ್ತಿೊಕೆ -2
ರನಜ್ಯದ ಪನೊಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತೆ
ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ
/General studies related to State importance
ಸನಮನನಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು ತೆಂತೊಜ್ಞನನ, ಪ್ರಸರ ಮತುು ಪ್ರಸರ ವಿಜ್ಞನನ
/General Science & Technology Environment &
Ecology
ಸನಮನನಯ ಮನ ೋಸನಮಥಯಾ/ General Mental Ability
ಒಟುು

ಟ್ಟಪ್ಪಣಿ:(ಅ) ಪ್ೊಶನ ಪ್ತಿೊಕೆಯು ಕನನಡ ಮತುು ಆೆಂಗಿ
ಭನಷೆಗಳೆರಡರಲ ಿ ಇರುತುದ.
(ಆ) ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿನ ಸನಮನನಯ ಮನ ೋ
(ಬೌದಿಿಕ)
ಸನಮಥಯಾದ
ಪ್ೊಶನಗಳ
ಮಟುವು
ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸ್/10ನೋತರಗತಿಯ
ಮಟುದ್ನೆರ್ರುತುದ
ಮತುುಉಳಿದ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಪ್ದವಿ ಮಟುದ್ನೆರ್ರುತುವೆ

Note:
(a) The question paper shall be set both in
Kannada and English.
(b) The standard of General Mental Ability
questions of preliminary examination (aptitude
test) shall be that of X standard /SSLC level
and the remaining papers are of Degree Level.

(ಇ) ಪ್ೊಕಟ್ಟತ ರಕು ಸನಥನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವನರ್ 1:20 (c) The number of candidates to be admitted
ಅನುಪನತದಲಿಿ ರ್ನರಯಲಿಿರುವ ಮಿೋಸಲನತಿ ನಿೋತಿಯನವಯ to the main examination shall be 20 times the
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ, ಇತರೆ ಹಿೆಂದುಳಿದ vacancies notified for recruitment in the order
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ವಗಾಗಳು ಮತುು ಸನಮನನಯ ವಗಾಕೆಕ ಸೋರದ ಸನಕಷುು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಅದೋ ಅನುಪನತದಲಿಿ ಪ್ರವಾಭನವಿ
ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಅವರು ಗಳಿಸ್ದ ಒಟುು ಅೆಂಕಗಳ ಆರ್ನರದ
ಮೋಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ೊವೆೋಶ ನಿೋಡಲನಗುತುದ.

ಋಣನತಮಕ ಮೌಲಯಮನಪ್ನ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ
(ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳ ಮ ಲಕ
ನೋಮಕನತಿ) (10ನೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2013 ರೆಂತೆ
(ಡಿ) ಋಣನತಮಕ ಮೌಲಯಮನಪ್ನ ಒಳಗೆ ೆಂಡ ಕೆಲವೆರೆಂದು
ಪ್ೊಶನಗಳಿಗೆ, ಅೆಂದರೆ, ಅತಿ ಸ ಕುವನದ ಉತುರಕೆಕ ಹನಗ
ಸ ಕುವಲಿದ ಉತುರಕೆಕ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಅೆಂಕಗಳನುನ
ನಿೋಡಲನಗುತಿುರುವ ಪ್ೊಶನಗಳನುನ ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್ ಎಲನಿ
ತಪ್ುಪ
ಉತುರಗಳಿಗೆ
ಋಣನತಮಕ
ಮೌಲಯಮನಪ್ನ
(ಕೆಳಗೆವಿವರಸ್ದೆಂತೆ) ಇರುತುದ:(i)
ಪ್ೊತಿಯೆಂದು
ಪ್ೊಶನಗ
04
ಪ್ಯನಾಯ
ಉತುರಗಳಿದುೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ತಪ್ುಪ ಉತುರ ನಿೋಡಿರುವ
ಪ್ೊತಿಯೆಂದು ಪ್ೊಶನಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಅೆಂಕಗಳ 0.25 ರಷುು
ಅೆಂಕಗಳನುನ (¼ ರಷುು) ಅೆಂಕಗಳನುನ ಕಳೆಯಲನಗುವುದು.
(ii)ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಒೆಂದೋ ಪ್ೊಶನಗೆ ಒೆಂದಕ್ರಕೆಂತ ಹೆಚಿಿನ
ಉತುರಗಳನುನ
ನಮ ದಿಸ್ದುೆ ಹನಗ
ಅದರಲಿಿ
ನಮ ದಿಸ್ರುವ ಒೆಂದು ಉತುರವು ಸರಯನರ್ದೆರ
ಸಹ
ಅದನುನ ತಪ್ುಪ ಉತುರವೆೆಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ ಮೋಲಕೆಂಡ(i) ರೆಂತೆ
ಅೆಂಕಗಳನುನ ಕಳೆಯಲನಗುವುದು.

of merit on the basis of the performance in the
preliminary
examination
subject
to
accommodating the same ratio in adequate
number
of candidates belonging to the
categories of Scheduled Caste, Scheduled
Tribe, each of the other Backward Classes
and others.
Negative Evaluation: As per Karnataka
Recruitment of Gazetted Probationers
(Appointment by Competitive Examinations)
(10th Amendment) Rules, 2013
“ (d) There shall be negative marking for
incorrect answers (as detailed below) for all
questions except some of the questions where
the negative marking shall be inbuilt in the
form of different marks being awarded to the
most appropriate and not so appropriate
answer for such questions, namely:-

(i) There are four alternative answers to every
question. For each question, of which a wrong
answer has been given by the candidate, onefourth (0.25) of the marks assigned to that
question shall be deducted as penalty;
(iii)
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಯನವುದೋ ಪ್ೊಶನಯನುನ ಖನಲಿ (ii) If a candidate gives more than one answer
ಬಿಟ್ಟುದೆಲಿಿ , ಅೆಂದರೆ ಯನವುದೋ ಉತುರ ನಿೋಡದಿದೆಲಿಿ, to a question, it shall be treated as a wrong
ಅೆಂತಹ
ಪ್ೊಶನಗೆ
ಋಣನತಮಕ
ಅೆಂಕಗಳನನ answer even if one of the given answers
happen to be correct and there shall be same
ಕಳೆಯಲನಗುವುದಿಲಿ.
penalty in accordance with clause (i);
(iii) If a question is left blank i.e. no answer is
given by the candidate, there shall be no
penalty for that question. ”
10.2 ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಪ್ಠ್ಯಕೊಮ
ಪ್ರವಾಭನವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ: (ವಸುುನಿಷಿ ಮನದರ)
ಪ್ತಿೊಕೆ-1
(i) ರನಷ್ಠಾೋಯ ಮತುು ಅೆಂತರನಷ್ಠಾೋಯ ಮಹತವದ
ಪ್ೊಚಲಿತ ವಿದಯಮನನಗಳು.
(ii)
ಮನನವಿಕ
ಶನಸರ
-ಭನರತದ ಇತಿಹನಸಕರ್ನಾಟಕವನುನ ಪನೊಮುಖ್ಯವನರ್ರಸ್ಕೆ ೆಂಡು ಭನರತದ
ರನಷ್ಠಾೋಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಗಮನ ನಿೋಡಿ ಸನಮನರ್ಜಕ,
ಆರ್ಥಾಕ, ಸನೆಂಸಕತಿಕ ಮತುು ರನಜ್ಕ್ರೋಯವನರ್ ಇತಿಹನಸ
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ವಿಸನುರವನದ ಸನಮನನಯ
ತಿಳುವಳಿಕೆ.

PRELIMINARY EXAMINATION (objective type):
PAPER – I
(i) Current events of National and International
importance.
(ii) Humanities – History of India – Emphasis shall
be on broad general understanding of the subject in
itssocial, economic, cultural and political aspects
with a focus on Indian national movement with
special emphasis on Karnataka.
(iii) World Geography and Geography of India with
a focus on Karnataka.
(iv) Indian polity and economy, including the
country’s political system, rural development,
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(iii)
ಕರ್ನಾಟಕದ
ಬಗೆೆ
ಹೆಚಿಿನ
ಗಮನ planning and economic reforms in India-sustainable
ನಿೋಡುವುದರೆ ೆಂದಿಗೆ ರ್ನಗತಿಕ ಭ್ ಗೆ ೋಳ ಶನಸರ ಮತುು development, poverty alleviation, demographics,
social sector initiatives etc.,
ಭನರತದ ಭ್ ಗೆ ೋಳ ಶನಸರ.
(iv) ದೋಶದ ರನಜ್ಕ್ರೋಯ ವಯವಸಥ, ಗನೊಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ,
ಭನರತದ ನಿರೆಂತರ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಯೋಜ್ನ ಮತುು ಆರ್ಥಾಕ
ಸುರ್ನರಣೆಗಳು, ಬಡತನ ನಿಮ ಾಲನ, ಜ್ನಸೆಂಖನಯಶನಸರ,
ಸನಮನರ್ಜಕ ಬದಲನವಣೆಗಳನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡೆಂತೆ ಭನರತದ
ರನಜ್ಕ್ರೋಯ ಮತುು ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸಥ.
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ಪ್ತಿೊಕೆ-2
(i) ರನಜ್ಯದ ಪನೊಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ೊಸುುತದ ಘಟನಗಳು
ಮತುು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ ಪ್ೊಮುಖ್ ಯೋಜ್ನಗಳು.
(ii) ಸನಮನನಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು ತೆಂತೊಜ್ಞನನ, ಪ್ರಸರ ಮತುು
ಪ್ರಸರ ವಿಜ್ಞನನ- ವಿಷಯದಲಿಿ ಪನೊವಿೋಣಯತೆ ಬೋಕನರ್ಲಿದ
ಆರೆ ೋಗಯ, ಪ್ರಸರ ವಿಜ್ಞನನ, ಜೆೈವಿಕ ವೆೈವಿಧಯತೆ ಮತುು
ಹವನಮನನದಲಿಿ
ಬದಲನವಣೆಗಳು
ಇವುಗಳನ ನಳಗೆ ೆಂಡೆಂತೆ
ಯನವುದೋ
ವಿಜ್ಞನನ
ವಿಷಯವನುನ ವಿಶೋಷವನರ್ ಅಧಯಯನ ಮನಡದಿರುವ
ಒಬಬ ಸುಶಕ್ಷಿತ ವಯಕ್ರುಯೆಂದ ನಿರೋಕ್ಷೆ ಮನಡುವೆಂತೆ ವಿಜ್ಞನನ
ಮತುು ತೆಂತೊಜ್ಞನನದಲಿಿ ದೈನೆಂದಿನ ಅನುಭ್ವಗಳು/
ಅವಲ ೋಕನಗಳು/ ಪ್ರಣನಮಗಳು ಮತುು ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು
ತೆಂತೊಜ್ಞನನದಲಿಿ ಸಮಕನಲಿೋನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳು.
(iii) ಸನಮನನಯ ಮನ ೋ ಸನಮಥಯಾ- ಮನ ೋಶಕ್ರು,
ಗೊಹಿಸುವಿಕೆ, ತನಕ್ರಾಕ ಪ್ೊತಿಪನದನ ಮತುು ವಿಶಿೋಷಣನ
ಸನಮಥಯಾ, ನಿರ್ನಾರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ, ಸಮಸಯ
ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ, ಮ ಲ ಗಣಿತ ಜ್ಞನನ (ಸೆಂಖ್ಯಯಗಳು ಮತುು
ಅವುಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮನಣ ಇತನಯದಿ)
ಮತುು ದತನುೆಂಶದ ವನಯಖನಯನ (ನಕ್ಷೆಗಳು, ರೆೋಖನಚಿತೊಗಳು,
ಕೆ ೋಷುಕಗಳು, ದತನುೆಂಶ ದಕ್ಷತೆ, ಇತನಯದಿ( ಹತುನೋ ತರಗತಿ
/ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮಟುದಲಿಿ).

PAPER – II
(i)
Current events of State importance and
important State Government programmes.
(ii) General Science & Technology, Environment &
Ecology-contemporary developments in
science and technology and their implications
including matters of everyday observations and
experience, as may be expected of a well educated
person who has not made a special study of any
scientific discipline general issues on Health,
environmental ecology, biodiversity and climate
change that do not require subject specialization.
(iii) General Mental Ability,- Comprehension, Logical
reasoning and Analytical ability, Decision making,
problem solving, Basic innumeracy (numbers and
their relations, order of magnitude etc.,) and data
interpretation (charts, graphs, tables, data
sufficiency etc., (class X/SSLC level)”.

10.3 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ (ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) (11ನೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 2014 ರೆಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು ಲಿಖಿತ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮತುು ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ./ .As per
Karnataka Recruitment of
Gazetted Probationers (Appointment by Competitive
Examinations) (11th Amendment) Rules, 2014, the Main Examination shall consist of written
examination and personality test ”.
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ಲಿಖಿತ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ/ Written Examination:-

ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು/Papers

ಅವಧಿ
Duration
(ಗೆಂಟೆಗಳು/
hours)
2

ಕನನಡ / Kannada

150

ಇೆಂರ್ಿೋಷ್ /English

150

ಪ್ತಿೊಕೆ -1/ Paper-1

ಪ್ೊಬೆಂಧ /Essay

250

3

ಪ್ತಿೊಕೆ -2 / Paper -2

ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ /General Studies -1

250

3

ಪ್ತಿೊಕೆ -3 / Paper -3

ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ/General Studies -2

250

3

ಪ್ತಿೊಕೆ -4 / Paper -4

ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ /General Studies -3

250

3

ಪ್ತಿೊಕೆ -5 / Paper -5

ಸನಮನನಯ ಅಧಯಯನ/General Studies -4

250

3

250

3

250

3

ಅಹಾತನದ್ನಯಕ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು/
Qualifying Papers

ಕಡ್ನಾಯ
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು /
Compulsory
Papers

ವಿಷಯ/Subject

ಅೆಂಕಗಳು/
marks

ಪ್ತಿೊಕೆ-6 / Paper -6

ಪ್ತಿೊಕೆ -7/ Paper -7

ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯ ಪ್ತಿೊಕೆ -1/
Optional subject Paper-1
ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯ ಪ್ತಿೊಕೆ -2/
Optional subject Paper-2

ಲಿಖಿತ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಒಟುು ಅೆಂಕಗಳು /Total marks for the written examination

2

1750

ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯಗಳು :- ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಯನವುದ್ನದರ ಒೆಂದು ವಿಷಯವನುನ ಆಯೆಕ
ಮನಡಿಕೆ ಳಳತಕಕದುೆ.
ಪ್ೊತಿ ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯವು ಎರಡು ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ.ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಯನವುದೋ
ಸೆಂದಭ್ಾದಲಿಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಕೆ ೋರರುವ ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯವನುನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕೆ ಳಳಲು
ಅವಕನಶವಿರುವುದಿಲಿ.
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ಸಮ ಹ-1: ಐಚಿಿಕ ವಿಷಯಗಳು/ Group 1: Optional Subjects

ಸೆಂಕೆೋತ ಸೆಂಖ್ಯಯ /
Code number

ಪ್ಶು ಸೆಂಗೆ ೋಪ್ನ, ಪ್ಶುವೆೈದಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು
ಮಿೋನುಗನರಕೆ
ಮನನವಶನಸರ
ಸಸಯಶನಸರ
ರಸನಯನಶನಸರ
ಸ್ವಿಲ್ ಇೆಂರ್ಜನಿಯರೆಂಗ್
ವನಣಿಜ್ಯ ಮತುು ಲಕಕಶನಸರ

Agriculture, Agriculture Marketing,
Sericulture and Cooperation
Animal Husbandry, Veterinary
Sciences and Fisheries
Anthropology
Botany
Chemistry
Civil Engineering
Commerce and Accountancy

03
04
05
06
07

ಅಥಾಶನಸರ

Economics

08

ಎಲಕ್ರಾಕಲ್ ಇೆಂರ್ಜನಿಯರೆಂಗ್

Electrical Engineering

09

ಭ್ ಗೆ ೋಳಶನಸರ

Geography

10

ಭ್ ವಿಜ್ಞನನ

Geology

11

ಇತಿಹನಸ

History

12

ಕನನ ನು

13

ಮನಯನೋಜ್ ಮೆಂಟ್

Law
Management

ಗಣಿತಶನಸರ

Mathematics

15

ಮಕನಯನಿಕಲ್ ಇೆಂರ್ಜನಿಯರೆಂಗ್

Mechanical Engineering

16

ತತವಶನಸರ

Philosophy

17

ಭೌತಶನಸರ

Physics

18

ರನಜ್ಯಶನಸರ ಮತುು ಅೆಂತರರನಷ್ಠಾೋಯ

19

ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು

Political Science and International
Relations

ಮನ ೋವಿಜ್ಞನನ

Psychology

20

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆಡಳಿತ

Public Administration

21

ಸಮನಜ್ಶನಸರ

Sociology

22

ಸೆಂಖನಯಶನಸರ

Statistics

23

ಪನೊಣಿಶನಸರ

Zoology

24

ಗನೊಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಸಹಕನರ

Rural Development and Co-operation

25

ಕೃಷ್ಠ, ಕೃಷ್ಠ ಮನರುಕಟೆು, ರೆೋಷೆಮ ಮತುು ಸಹಕನರ

01
02

14

18
ಸಮ ಹ:2ರ ಭನಷನ ಸನಹಿತಿಯಕ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಲಿಿ ಯನವುದ್ನದರ ಒೆಂದನುನ ಆಯೆಕ ಮನಡಿಕೆ ಳಳತಕಕದುೆ /Group 2: Literature of
any one of the following Languages
ಇೆಂರ್ಿೋಷ್
English
26 (a)
ಹಿೆಂದಿ

Hindi

26 (b)

ಕನನಡ

Kannada

26 (c)

ಉದುಾ

Urdu

26 (d)

ಟ್ಟಪ್ಪಣಿ:
(1) ಕಡ್ನಾಯ ಕನನಡ ಮತುು ಇೆಂರ್ಿೋಷ್ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಲಿಿ
ಪ್ಡೆದ
ಅೆಂಕಗಳು
ಅಹಾತನದ್ನಯಕ
ಸವರ ಪ್ದ್ನೆರ್ರುತುವೆ. ಅಹಾತೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಈ
ಪ್ೊತಿಯೆಂದು ಪ್ತಿೊಕೆಯಲಿಿ ಕನಿಷಿ ಶೋಕಡ 35 (52.5)
ಅೆಂಕಗಳನುನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನರ್ದ. ಈ ಎರಡ
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಲಿಿ ಗಳಿಸ್ದ ಅೆಂಕಗಳನುನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ
ಆಯೆಕಯ
ಅಹಾತೆಯನುನ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವಲಿಿ
ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಎರಡು ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಲಿಿ
ನಿಗದಿತ ಅೆಂಕಗಳನುನ ಗಳಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಇತರೆ
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳಲಿಿ ಎಷೆುೋ ಹೆಚುಿ ಅೆಂಕಗಳನುನ ಗಳಿಸ್ದೆರ
ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಮತುು ಆಯೆಕಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ
ಹನಗ ಇೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ
ಪ್ಡೆದ ಅೆಂಕಗಳನುನ ಪ್ೊಕಟ್ಟಸುವುದಿಲಿ.
(2)
ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು
ವಿವರಣನತಮಕ
ಮನದರಯಲಿಿರುತುದ ಮತುು ಎಲನಿ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು
ಕಡ್ನಾಯವನರ್ರುತುವೆ.

Note:
(1)The marks obtained in qualifying papers i.e., in
Kannada and in English shall be of qualifying nature.
For qualifying in these papers, a minimum of 35%
(52.5) marks in each paper is prescribed. The marks
obtained in these two papers shall not be considered
for determining the merit for selection. Candidates
who do not secure the prescribed minimum marks in
the qualifying papers, namely, Kannada and English,
shall not be eligible for personality test and selection.

(2) The Examination shall be of
conventional,
Descriptive type in
nature and all
papers are
compulsory
(3) The question papers shall be set both in Kannada
and in English. A candidate may answer a paper
either entirely in Kannada or in English.(Except
qualifying papers and Group 2 optional subject
papers)

(3) ಪ್ೊಶನ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಕನನಡ ಮತುು ಇೆಂರ್ಿೋಷ್
ಭನಷೆಗಳೆರಡರಲ ಿ
ಮುದಿೊಸಲನರ್ರುತುದ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ತಿೊಕೆಯ ಉತುರಗಳನುನ ಸೆಂಪ್ರಣಾವನರ್
ಕನನಡ
ಅಥವನ
ಆೆಂಗಿಭನಷನ
ಮನಧಯಮದಲಿಿಯೆೋಉತುರಸತಕಕದುೆ
(
ಅಹಾತನದ್ನಯಕ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಮತುು ಸಮ ಹ 2
ರಲಿಿನ
ಐಚಿಿಕ
ವಿಷಯಗಳ
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನುನ
ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್).
(4)The standard of the Main Examination except
(4) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಕಡ್ನಾಯ ಕನನಡ ಹನಗ
Qualifying Kannada paper and Qualifying English
ಕಡ್ನಾಯ ಆೆಂಗಿಭನಷೆ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನುನ ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್
paper shall be that of Degree level. The standard
ಉಳಿದ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಪ್ದವಿ ಮಟುದ್ನೆರ್ರುತುದ.
of qualifying Kannada paper and qualifying English
ಕಡ್ನಾಯ ಕನನಡ ಹನಗ ಕಡ್ನಾಯ ಆೆಂಗಿಭನಷೆ
paper shall be that of First Language Kannada and
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ಯ ಪ್ೊಥಮ ಭನಷೆಯ
First Language English respectively at SSLC level.
ಮಟುದ್ನೆರ್ರುತುದ
(5)All seven papers are compulsory. Paper II to V
(5)
ಎಲನಿ 07 ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಕಡ್ನಾಯ
consists of three sections. Each paper carries a
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನರ್ರುತುವೆ. ಪ್ತಿೊಕೆ-(02) ರೆಂದ (05)ರವರೆರ್ನ
maximum of 250 marks and duration of three hours
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳು ಮ ರು ಭನಗಗಳನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ.
only.
ಪ್ೊತಿ ಪ್ತಿೊಕೆಯು ಗರಷಿ 250 ಅೆಂಕಗಳನುನ
ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ
ಮತುು
03
ಗೆಂಟೆಗಳ
ಅವಧಿಯದ್ನೆರ್ರುತುದ.
(6)Written and Personality Test Marks will be
(6) ಲಿಖಿತ ಮತುು ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಅೆಂಕಗಳನುನ
ಅೆಂತಿಮ ಆಯೆಕ ಪ್ಟ್ಟುಯೆಂದಿಗೆ ಪ್ೊಕಟ್ಟಸಲನಗುವುದು. announced along with the final select list
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(7) The syllabi for the main examination is published
(7) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಪ್ಠ್ಯಕೊಮವನುನ ಆಯೋಗದ
Commission’s
web
site
ವೆಬ್ಸೈಟ್ http:// kpsc. kar.nic.in/Syllabus” in
“http://kpsc.kar.nic.in/Syllabus
ನಲಿಿ ಬಿತುರಸಲನರ್ದ.

ಪ್ೊಮುಖ್ ಸ ಚನ:
(1) ಮುಖ್ಯ

ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಐಚಿಿಕ
ವಿಷಯಗಳ
ಪ್ತಿೊಕೆಗಳ
ಬಗೆೆ ಸಕನಾರದ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ
ಏರ್ನದರ
ಬದಲನವಣೆಗಳನದೆಲಿಿ ನೆಂತರ ಪ್ೊಕಟ್ಟಸಲನಗುವುದು.
(2) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಉತುರ ಪ್ತಿೊಕೆಗಳನುನ digital ಮೌಲಯಮನಪ್ನ ಮನಡಲನಗುವುದು. ಮರು ಮೌಲಯಮನಪ್ನ
ಹನಗ ಮರು ಏಣಿಕೆಗೆ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಆಸಪದವಿರುವುದಿಲಿ
10.4 ವಯಕ್ರುತವಪ್ರೋಕ್ಷೆ:-ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಗುಣಮಟು ಮತುು ಸ್ವಿಲ್ ಸೋವೆಗಳಿಗೆ ಸ ಕುರೆೋ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ
ಅೆಂದರೆ ರ್ನಯಕತವದ ಗುಣ, ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವ ವಿವಿಧ ಮತುು ಆಳವನದ ಆಸಕ್ರು ಒೆಂದು ಗುೆಂಪಿನಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮನಡುವ
ಸನಮಥಯಾ ಮತುು ಪ್ೊೋರಣನಕೌಶಲಯ ಹನಗ ತನಕ್ರಾಕ ಯೋಚರ್ನ ಸನಮಥಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಧಾರಸುತುದ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಗಾಳ ನೋಮಕನತಿ (ಸಪರ್ನಾತಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮ ಲಕ ನೋಮಕನತಿ) (ತಿದುೆಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು
2019ರೆಂತೆ ಆಯೋಗವು ಗ ೊಪ್-‘ಎ’ ಮತುು ‘ಬಿ’ ಸೋವೆಗಳ ಖನಲಿ ಹುದೆಗಳ ಸೆಂಖ್ಯಯಗೆ ಅನುಗುಣವನರ್ 1:3ರ ಅನುಪನತದಲಿಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯಲನಗುವುದು. ಆಯೋಗವು, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಪ್ಡೆದ ಒಟುು ಅೆಂಕಗಳ
ಜೆೋಷಿತೆ (merit) ಹನಗ ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರುವ ಮಿೋಸಲನತಿಯನವಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದೆಗಳಲಿಿ ಪ್ರಶಷಿರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷಿಪ್ೆಂಗಡ,
ಇತರೆ ಹಿೆಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಮಿೋಸಲಿರಸ್ದ ರಕು ಸನಥನಗಳಿಗನುಗುಣವನರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯಲನಗುವುದು.
ವಯಕ್ರುತವ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯು ಗರಷಿ 200 ಅೆಂಕಗಳನುನಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತುದ.

11. ಮಿೋಸಲನತಿ /ಇತರೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು:11.1
ರ್ನತಿ/ಮಿೋಸಲನತಿ
ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು

(ಅ)

ರ್ನತಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರುವ ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ
ಅರ್ಜಾಯನುನ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕ: 06-03- 2020ರ ಒಳಗೆ
ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಅರ್ಜಾಯೆಂದಿಗೆ ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡತಕಕದುೆ.

(ಆ)

ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ ಸಲಿಿಸಬೋಕನದ ನಮ ನಗಳು :ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ ಮತುು ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡಕೆಕ
ನಮ ನ `ಡಿ'
ಸೋರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಪ್ೊವಗಾ-1 ಕೆಕ ಸೋರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ನಮ ನ `ಇ
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತುು 3ಬಿ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ನಮ ನ`ಎಫ್'
ಸೋರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

(ಇ)

ಹಿೆಂದುಳಿದವಗಾಗಳ ಪ್ೊವಗಾ-2(ಎ), ಪ್ೊವಗಾ-2(ಬಿ), ಪ್ೊವಗಾ-3(ಎ) ಮತುು ಪ್ೊವಗಾ-3(ಬಿ)
ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು 05 ವಷಾ ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರುತುವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ಡೆದಿರುವ
ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವು ಅರ್ಜಾಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕದೆಂದು ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರತಕಕದುೆ
ಅೆಂದರೆದಿರ್ನೆಂಕ:
06-03-2015 ರೆಂದ 06-03-2020 ರ ಒಳಗೆ ರ್ನರಯನರ್ರಬೋಕು.
(Government Notification No SWD 155 BCA 2012 Dt:
17-02-2012 ರನವಯ)
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11.2
ಗನೊಮಿೋಣ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಮಿೋಸಲನತಿ

(ಈ)

ಪ್.ರ್ನ/ಪ್.ಪ್ೆಂ/ಪ್ೊ.1 ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ಡೆದಿರುವ/ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು ರ್ಜೋವಿತ
ಅವಧಿಯವರೆವಿಗೆ ಅಥವನ ರದುೆ ಮನಡುವವರೆವಿಗೆ ಸ್ೆಂಧುತವವನುನ ಹೆ ೆಂದಿದುೆ, ಇೆಂತಹ
ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಮಿತಿಯಲಿದೋ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದು (ಸಕನಾರದ ಸುತೆ ುೋಲ
ಸೆಂಖ್ಯಯ SWD 155 BCA 2011 ದಿರ್ನೆಂಕ 22-02-2012)

(ಅ)

ಸಕನಾರ ಆದೋಶ ಸೆಂಖ್ಯಯ ಸ್ಆಸುಇ 08 ಸನನಿ 2001 ದಿರ್ನೆಂಕ:13-02-2001ರನವಯ
ಗನೊಮಿೋಣಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ ಕೆ ೋರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ೊಸುುತ ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರುವ ನಿಯಮಗಳ
ರೋತನಯ 1 ರೆಂದ 10ನೋ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ ಪ್ೊದೋಶಗಳಲಿಿ
ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿ ಉತಿುೋಣಾರನರ್ರುವವರು ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರು.

(ಆ)

ಗನೊಮಿೋಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆೆಂದು ಮಿೋಸಲಿರಸ್ದ ಹುದೆಗಳನುನಕೆಿೋಮ್ ಮನಡುವ ಸನಮನನಯ
ಅಹಾತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಮ ನ-2ನುನ ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟು ಕ್ಷೆೋತೊ ಶಕ್ಷಣನಧಿಕನರಯವರ ಮೋಲು
ರುಜ್ುವಿನ ೆಂದಿಗೆ ಹನಗ ಈ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವಲಿದೋ ಮೋಲುಸಥರಕೆಕ (Creamy layer)
ಸೋರಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ ನಮ ನ-1 ರಲಿಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ
ತಹಶೋಲನೆರ್
ರವರೆಂದ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ ಹನಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪ್ಡೆದಿರುವ
ಪ್ೊಮನಣಪ್ತೊವು ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕದೆಂದು ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರತಕಕದುೆ
ಅೆಂದರೆದಿರ್ನೆಂಕ: 06-03-2019 ರೆಂದ 06-03-2020 ರ ಒಳಗೆ ರ್ನರಯನರ್ರಬೋಕು.
ಅೆಂತೆಯೆೋ ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರುವ ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ, ಪ್ೊವಗಾ-1,
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ,2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ಸೋರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಗನೊಮಿೋಣ
ಮಿೋಸಲನತಿಯ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ನಮ ನ-2ರಲಿಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟು ಕ್ಷೆೋತೊ ಶಕ್ಷಣನಧಿಕನರಯವರ
ಮೋಲು ರುಜ್ು, ಮೊಹರು ಮತುು ರ್ನರ ಮನಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದ ೆಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮ ನಯಲಿಿ
ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ.
ತಪಿಪದಲಿಿ ಅೆಂತಹ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ
ಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ
ರದುೆಪ್ಡಿಸಲನಗುವುದು ಹನಗ ಅೆಂತಹವರು ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ಅನಹಾರನಗುತನುರೆ.

(ಇ)

(ಈ)
11.3

ಕನನಡ ಮನಧಯಮ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಮಿೋಸಲನತಿ

11.4 ಮನರ್ಜ
ಸೈನಿಕರಗೆ
ಮಿೋಸಲನತಿ

(ಅ)

(ಅ)

ರ್ನತಿ ಹನಗ ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ರ್ನತಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು
ಅಸ್ೆಂಧುವನದಲಿಿ, ಅೆಂತಹವರು ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿಗ ಸಹ ಅನಹಾರನಗುತನುರೆ.
ಸಕನಾರ ಅಧಿಸ ಚನ ಸೆಂಖ್ಯಯ ಸ್ಆಸುಇ 71 ಸನನಿ 2001 ದಿರ್ನೆಂಕ: 24-10-2002 ರನವಯ ಕನನಡ
ಮನಧಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆೆಂದು ಮಿೋಸಲಿರಸ್ದ ಹುದೆಗಳನುನ ಕೆಿೋಮು ಮನಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
1ನೋ ತರಗತಿಯೆಂದ 10ನೋ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನನಡ ಮನಧಯಮದಲಿಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟು ಶನಲಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಪನರ್ನಯಯರ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತುು ರ್ನರ ಮನಡಿದ
ದಿರ್ನೆಂಕದ ೆಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮ ನಯಲಿಿ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ.

(1) ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ ಎೆಂದರೆ ಸಶಸರ ದಳಗಳನದ ನಿಯಮಿತ ಭ್ ದಳ, ರ್ೌಕನದಳ ಮತುು ವನಯು
ದಳದಲಿಿ ಯನವುದೋ ಶೊೋಣಿಯಲಿಿ (ಯೋಧ ಅಥವನ ಯೋಧರ್ನರ್ಲಿದೋ) ಸೋವೆ ಸಲಿಿಸ್ರುವ
ವಯಕ್ರು ಎೆಂದು ಅಥಾ. ಆದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ ಸಕುಯರಟ್ಟ ಕೆ ೋರ್, ಜ್ನರಲ್ ರಸರ್ವಾ ಇೆಂರ್ಜನಿಯರೆಂಗ್
ಫೆರೋರ್ಸಾ, ಲ ೋಕ ಸಹನಯಕ ಸೋರ್ನ ಮತುು ಪನಯರನ ಮಿಲಿಟರ ದಳದಲಿಿ ಸೋವೆ ಸಲಿಿಸ್ದ ವಯಕ್ರು
ಸೋಪ್ಾಡೆಯನಗುವುದಿಲಿ ಮತುು
(ಅ) ಅೆಂತಹ ಸೋವೆಯೆಂದ ನಿವೃತಿು ಹೆ ೆಂದಿದ ನೆಂತರ ನಿವೃತಿು ವೆೋತನ ಪ್ಡೆಯುತಿುರುವ
ಅಥವನ
(ಆ)ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ಕನರಣಗಳಿೆಂದ ಮಿಲಿಟರ ಸೋವೆಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ ಅಥವನ ವಯಕ್ರುಯ
ಹಿಡಿತಕ ಕ ಮಿೋರದ ಪ್ರಸ್ಥತಿಗಳಿೆಂದ ಮತುು ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ಅಥವನ ಅಸನಮಥಯಾದ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪ್ಡೆದು
ಅೆಂತಹ ಸೋವೆಯಲಿಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನದವನು
ಅಥವನ
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(ಇ) ಸವೆಂತ ಕೆ ೋರಕೆ ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್ ಸ್ಬಬೆಂದಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಣನಮದಿೆಂದ ಅೆಂತಹ ಸೋವೆಯೆಂದಬಿಡುಗಡೆ
ಹೆ ೆಂದಿದ ವಯಕ್ರು
ಅಥವನ
(ಈ)
ತನನ
ಸವೆಂತ
ಕೆ ೋರಕೆಯ
ಮೋರೆಗೆ
ಅಥವನ
ದುನಾಡತೆ
ಅಥವನ
ಅಸಾಮರ್ಥೆಿದಕನರಣದಿೆಂದ್ನರ್ತೆಗೆದುಹನಕ್ರರುವ
ಅಥವನ ಕತಾವಯದಿೆಂದ ವರ್ನ ಮನಡಿದ
ವಯಕ್ರುಗಳನುನ

ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್, ನಿಧಿಾಷು ಅವಧಿಯನುನ ಪ್ರರೆೈಸ್ದ ತರುವನಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆ ೆಂದಿದ ವಯಕ್ರು ಮತುು
ಗನೊಚುಯಟ್ಟ ಪ್ಡೆಯುತಿುರುವ ವಯಕ್ರು ಮತುು ಪನೊೆಂತಿೋಯ ಸೋವೆಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಸ್ದ ವಗಾದ
ಸ್ಬಬೆಂದಿಯವರು.
(i) ನಿರೆಂತರ ಸೋವೆ ಸಲಿಿಸ್ ನಿವೃತಿು ಹೆ ೆಂದಿದ ಪಿೆಂಚಣಿದ್ನರರು
(ii) ಮಿಲಿಟರ ಸೋವೆಯೆಂದ್ನರ್ ಉೆಂಟನದ ದೈಹಿಕ ಅಸನಮಥಯಾತೆ ಹೆ ೆಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ ವಯಕ್ರು
(iii) ಗನಯಲೆಂಟ್ಟೊ ಪ್ೊಶಸ್ು ವಿಜೆೋತರು
ವಿವರಣೆ :- ಕೆೋೆಂದೊ ಸಶಸರದಳದ ಸೋವೆಯಲಿಿ ವಯಕ್ರುಗಳು ಸೋವೆಯೆಂದ ನಿವೃತಿು ಹೆ ೆಂದಿದ ನೆಂತರ ಮನರ್ಜ
ಸೈನಿಕರ
ವಗಾದಡಿ ಬರುವ ವಯಕ್ರುಗೆ ಒಪ್ಪೆಂದವು ಪ್ರಣಾವನಗಲು ಒೆಂದು ವಷಾಕೆಕ ಮುನನ
ಉದ ಯೋಗಕೆಕ ಅರ್ಜಾ ಹನಕ್ರಕೆ ಳಳಲುಹನಗ ಅವರಗೆ ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರಗೆ ದ ರೆಯುವ ಎಲನಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನ ಹೆ ೆಂದಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲನರ್ದ. ಆದರೆ ಸಮವಸರವನುನ ತಯರ್ಜಸಲು ಅನುಮತಿ
ನಿೋಡುವವರೆಗೆ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರೋಕ ಸೋವೆ ಅಥವನ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ನೋಮಕ ಹೆ ೆಂದುವೆಂತಿಲಿ.

(ಆ)

(ಇ)

(ಈ)

11.5
(ಅ)
ಅನುಚ್ಿೋದ 371
(ಜೆ)ರೆಂತೆ
ಹೆೈದರನಬನದ್ –
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ೊದೋಶಕೆಕ ಸೋರದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಮಿೋಸಲನತಿ

2)ಕೆೋೆಂದೊ ಸಶಸರ ದಳಗಳಲಿಿ ಸೋವೆ ಸಲಿಿಸುವನಗ ಯುದಿ/ಯುದಿದೆಂತಹ ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲಿಿ
ಮಡಿದ ಅಥವನ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೆ ೆಂದಿದವಯಕ್ರುಗಳ ಕುಟುೆಂಬದವರು (ಸೆಂದಭನಾನುಸನರ ಹೆೆಂಡತಿ ಅಥವನ
ಗೆಂಡ ಮತುು ಮಕಕಳು ಮತುು ಮಲಮಕಕಳು) ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ ಮಿೋಸಲನತಿಗೆ ಅಹಾರನರ್ರುತನುರೆ. ಆದರೆ
ಅೆಂತಹವರುಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನುನ ನಿೋಡಲನಗುವುದಿಲಿ.
3) ಸೋನಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ ವಯಕ್ರುಗಳು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ(ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟ್ಟ,
ನಿವೃತಿು ವೆೋತನ ಸೆಂದ್ನಯದ ಪ್ತೊ, ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ುಸುಕ ಮತುು ಪ್ದವಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ) /ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರ
ಅವಲೆಂಬಿತರು ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರು ಸೋವೆಯಲಿಿದ್ನೆಗ ಕೆ ಲಿಲಪಟ್ಟುರುವ / ಶನಶವತವನರ್
ಅೆಂಗವಿಕಲರನದ ಬಗೆೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ.
ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರ ಅವಲೆಂಬಿತರು ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರು ಸೋವೆಯಲಿಿದ್ನೆಗ ಯುದಿ/ಯುದಿದೆಂತಹ
ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲಿಿ
ಮಡಿದ ಅಥವನ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೆ ೆಂದಿದಬಗೆೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊದ
ನಮ ನಯನುನ ಅನುಬೆಂಧ-2ರಲಿಿ ತೆ ೋರಸಲನರ್ದ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಉದ ಯೋಗ (ಹೆೈದರನಬನದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೊದೋಶಕೆಕ ನೋಮಕನತಿಯಲಿಿ
ಮಿೋಸಲನತಿ) (ಅಹಾತನ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 2013ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತೆ ನೋರ
ನೋಮಕನತಿಯಲಿಿ ಸಥಳಿೋಯ ವಯಕ್ರುಯೆೆಂಬ ಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ ಕೆ ೋರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅನುಬೆಂಧ-ಎ
ಯಲಿಿರುವ ನಮ ನಯಲಿಿಯೆೋ ಅಹಾತನ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಸಕ್ಷಮ ಪನೊಧಿಕನರವನದ
ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟು ಉಪ್ ವಿಭನಗದ ಸಹನಯಕ ಆಯುಕುರೆಂದ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ಳಳತಕಕದುೆ.

22
11.6
ಸಕನಾರ (ಅ)6
ಸೋವೆಯಲಿಿರುವ
ರ್ೌಕರರಗೆ
ಹೆೈದರನಬನದ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಿೋಸಲನತಿ:-

ಸಕನಾರ ಸೋವೆಯಲಿಿರುವ ರ್ೌಕರರು ದಿರ್ನೆಂಕ 29-01-2014 ರೆಂದು ಹೆ ರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸ ಚನ-1
ಸೆಂಖ್ಯಯ ಡಿಪಿಎಆರ್ 43 ಹೆಚ್ಕೆಸ್ 2013 ರಲಿಿನ ಅನುಬೆಂಧ-ಎ ನಲಿಿ ಇರುವೆಂತೆ ತಮಮ ಸೋವನ
ಪ್ುಸುಕದಲಿಿ ದಿರ್ನೆಂಕ 01-01-2013 ಕ್ರಕೆಂತ ಮುೆಂಚಿನ ನಮ ದಿನಲಿಿ ಅವರ ಸವೆಂತ ಊರು ಅಥವನ
ಸಥಳಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತೆ ಹೆೈದರನಬನದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೊದೋಶದ ರ್ಜಲಿಗಳನದ ಬಿೋದರ್, ಕಲಬುರರ್,
ರನಯಚ ರು, ಕೆ ಪ್ಪಳ, ಬಳನಳರ ಮತುು ಯನದರ್ರ ಕೆಂದ್ನಯ ರ್ಜಲಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುವೆಂತಹ
ಪ್ೊದೋಶದ ನಮ ದು ಇದೆ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ, ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಕಛೋರ ಮುಖ್ಯಸಥರೆಂದ ದಿ: 29-012014ರ ಅಧಿಸ ಚನ-1 ರಲಿಿನ ನಿಯಮ 5(2) ರಲಿಿ ನಿೋಡಲನದ ಸವಗನೊಮ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ
ಆಧರಸ್ ಅೆಂತಹವರ ಅರ್ಜಾಯನುನ ಸಥಳಿೋಯ ವೃೆಂದದಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದೆಗೆದುರನರ್
ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದು.

ವಿಶೋಷ ಸ ಚನ:- (1) ಹೆೈದರನಬನದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಥಳಿೋಯ ವೃೆಂದದ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರುವ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಕನಾರದ ಸುತೆ ುೋಲಸೆಂಖ್ಯಯ: ಸ್ಆಸುಇ 78 ಹೆೈಕಕೆ ೋ 2014 ದಿರ್ನೆಂಕ: 2205-2015 ರಲಿಿ ಸ ಚಿಸ್ರುವೆಂತೆ ಆನ್- ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವನಗ ಆದಯತೆಯನುನ ತಪ್ಪದ
ನಿೋಡತಕಕದುೆ.
11.7 ಸೋವನನಿರತ (ಅ)
ಅಭ್ಯರ್ಥಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರೋಕ ಸೋವನ (ಸನಮನನಯ ನೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 5(4)ರನವಯ “
ಯನರೆೋ ಅರ್ಜಾದ್ನರನು ತನನು ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಕನಾರದ ಯನವುದೋ ಇತರೆ
ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿ ಅಥವನ ಯನವುದೋ ಇತರ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ ಅಥವನ ಕೆೋೆಂದೊ ಸಕನಾರದ ಅಥವನ ಈ
ಸೆಂಬೆಂಧವನರ್ ಸಕನಾರವು ನಿದಿಾಷುಪ್ಡಿಸ್ದ ಯನವುದೋ ಇತರ ಪನೊಧಿಕನರದಲಿಿ ಖನಯೆಂ ಅಥವನ
ತನತನಕಲಿಕ ರ್ೌಕರಯಲಿಿದೆರೆ ಮತುು ಆತನು ಯನರ ಅಧಿೋನದಲಿಿ ಉದ ಯೋಗದಲಿಿರುವನ ೋ ಆ
ಇಲನಖನ ಮುಖ್ಯಸಥರೆಂದ ಅಥವನ ಸೆಂದಭನಾನುಸನರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಅಥವನ ಪನೊಧಿಕನರದಿೆಂದ ಒಪಿಪಗೆ
ಪ್ಡೆಯದಯೆೋ ಅರ್ಜಾಯನುನ ಸಲಿಿಸ್ದೆರೆ ಆತನು ಸಕನಾರದ ಯನವುದೋ ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿನ ಹುದೆಯ
ನೋಮಕಕೆಕ ಅಹಾರ್ನರ್ರತಕಕದೆಲಿ.
ಪ್ರೆಂತು, ಈ ಉಪ್ ನಿಯಮವು ಸಕನಾರದ ಯನವುದೋ
ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿ ಸಥಳಿೋಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನರ್ ನೋಮಕಗೆ ೆಂಡಿರುವ ವಯಕ್ರುಗೆ ಅವನನುನ ಎಲಿಿಯವರೆಗೆ
ಹನಗೆೆಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದ ೋ ಅಲಿಿಯವರೆಗೆ ಅನವಯವನಗತಕಕದೆಲಿ’’.

(ಆ)

ಸೋವೆಯಲಿಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಮುನನ ಅನುಮತಿಯನುನ ಅೆಂದರೆ ನಿರನಕ್ಷೆೋಪ್ಣನ
ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ (NOC) ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಅವರುಗಳ ನೋಮಕನತಿ ಪನೊಧಿಕನರಗಳ ಸಹಿ, ಮೊಹರು
ಮತುು ರ್ನರ ಮನಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದ ೆಂದಿಗೆ ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಅರ್ಜಾಯೆಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಿೋಡ್
ಮನಡತಕಕದುೆ.

(ಇ)

ಸೈನಿಕರ ಸೋವನ ಒಪ್ಪೆಂದದ ಮುಕನುಯಕೆಕ ಮುನನ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರ
ಮೋಲನಧಿಕನರಗಳಿೆಂದ ನಿರನಕ್ಷೆೋಪ್ಣನ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊವನುನ ಪ್ಡೆದು ಅದರ ದಿರ್ನೆಂಕವನುನ ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ
ನಮ ದಿಸ್ ಅರ್ಜಾಯೆಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡತಕಕದುೆ, ಹನಗ ಮ ಲ ದ್ನಖ್ಲಗಳ ಪ್ರಶೋಲನಯ
ಸಮಯದಲಿಿ ಇದೋ ನಿರನಕ್ಷೆೋಪ್ಣನ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊದ ಮ ಲ ಪ್ೊತಿಯನುನ ಕಡ್ನಾಯವನರ್
ಹನಜ್ರುಪ್ಡಿಸಬೋಕು.

ವಿಶೋಷ ಸ ಚನಗಳು :(1)

(2)

ಮೋಲಕೆಂಡ ಮಿೋಸಲನತಿಗಳನುನ ಕೆ ೋರುವ ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ
ಪ್ತೊಗಳನುನ ಅರ್ಜಾಯನುನ
ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕ: 06-03-2020ರ ಒಳಗೆ
ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಅರ್ಜಾಯೆಂದಿಗೆ ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಬೋಕು, ತಪಿಪದೆಲಿಿ ಅೆಂತವರ
ಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.
ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ ನೆಂತರ ಪ್ಡೆದ ಎಲನಿಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
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(3)

(4)
(5)
(6)

ಮ ಲ ದ್ನಖ್ಲನತಿ ಪ್ರಶೋಲನ ಸಮಯದಲಿಿ ಸದರ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳ ಮ ಲಪ್ೊತಿಗಳನುನಪ್ರಶೋಲನಗೆ
ತಪ್ಪದೋ ಹನಜ್ರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ. ತಪಿಪದಲಿಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿಯನುನ ರದುೆಪ್ಡಿಸ್
ಅವರಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನುನ ಸನಮನನಯ ಅಹಾತೆಯಡಿಯಲಿಿ ಅಹಾರನದಲಿಿ ಮನತೊ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದು.
ಮೋಲಕೆಂಡ ಎಲನಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳ ನಮ ನಗಳನುನ ಅನುಬೆಂಧ-2ರಲಿಿ ತೆ ೋರಸಲನರ್ದ.
ಇತರೆ ನಮ ನಗಳಲಿಿ ಸಲಿಿಸಲಪಡುವ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣಪ್ತೊಗಳನುನ ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
ಸಕನಾರದ ಆದೋಶ ಸೆಂಖ್ಯಯ: ಸ್ಆಸುಇ 235 ಸೋನನಿ 2012 ದಿ:22-11-2016ರನವಯ ನಿಗದಿತ ಅೆಂಗವೆೈಕಲಯತೆ
ಹೆ ೆಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಲಭ್ಯವಿಲಿದೋ ಭ್ತಿಾಯನಗದ ರಕು ಸನಥನವನುನ ಮುೆಂದಿನ ನೋಮಕನತಿಗೆ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದು.

12. ಆಯೋಗದ ಡನ ಪ್ತೊ ವಯವಹನರ:ಆಯೋಗವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ ಯನವುದೋ ಪ್ತೊ ವಯವಹನರವನುನ ನಡೆಸುವುದಿಲಿ. ವಿಳನಸ ಬದಲನವಣೆ
ಇದೆಲಿಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಲಿಖಿತ ಮನವಿಯ ಮ ಲಕ ಆಯೋಗದ ಗಮನಕೆಕ ತರತಕಕದುೆ. ಈ ವಿಳನಸ
ಬದಲನವಣೆಯನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಪ್ೊಯತಿನಸುವುದು. ಆದ್ನಗ ಯ ಈ ವಿಚ್ನರದಲಿಿ ಆಯೋಗವು ಯನವುದೋ
ಜ್ವನಬನೆರಯನುನ
ವಹಿಸ್ಕೆ ಳುಳವುದಿಲಿ.
ಈ
ಬಗೆೆ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಎಚಿರವಹಿಸತಕಕದುೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳುಆಯೋಗದ ಡನ ಸೆಂಪ್ಕ್ರಾಸಲೋಬೋಕನದ ಸೆಂದಭ್ಾದಲಿಿ ತಮಮ ಮನವಿಯಲಿಿ ಕೆಳಕೆಂಡ ಮನಹಿತಿಗಳು
ಒದರ್ಸತಕಕದುೆ:(i) ಹುದೆಯ / ವಿಷಯದ ಹೆಸರು
(ii) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣಾ ಹೆಸರು ಹನಗ ಇ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ
(iii) ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ನಮ ದಿಸ್ರುವ ಅೆಂಚ್ ವಿಳನಸ
13. ಪನೊಮುಖ್ಯವನದ ಸ ಚನಗಳು:
ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳನುನ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಳಗನರ್ ಕಡ್ನಾಯವನರ್
ಪ್ಡೆದಿಟುುಕೆ ೆಂಡು ಅರ್ಜಾಯೆಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಬೋಕು ತಪಿಪದೆಲಿಿ ಅವರ ಮಿೋಸಲನತಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಾತವವನುನ
ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಹನಗ ಮ ಲ ದ್ನಖ್ಲನತಿ ಪ್ರಶೋಲನ ಸಮಯದಲಿಿ ಇದೋ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳ ಮ ಲ
ಪ್ೊತಿಗಳನುನ ಪ್ರಶೋಲನಗೆ ಹನಜ್ರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ.
(1) ಹುದೆಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿದ್ನಯಹಾತೆಯನುನ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಕೆ ನಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದ ಳಗೆ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊಗಳು/ಎಲನಿ ವಷಾಗಳ ಅೆಂಕಪ್ಟ್ಟುಗಳು/ಪ್ದವಿಯ
ಘಟ್ಟಕೆ ೋತಸವ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ.
(2) ಜ್ನಮ ದಿರ್ನೆಂಕವನುನ ನಮ ದಿಸ್ರುವ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್. ಅಥವನ ತತಸಮನನ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯ ಅೆಂಕಪ್ಟ್ಟು/
ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ ವಗನಾವಣೆಯ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ /ಜ್ನಮ ದಿರ್ನೆಂಕವನುನ ತೆ ೋರಸುವ ಸೆಂಚಿತ
ದ್ನಖ್ಲಯ ಉಧೃತ ಭನಗ (Extract of cumulative record).
(3) ಸೈನಿಕ ಸೋವೆಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ/ ಮುಕ್ರು ಹೆ ೆಂದಿದ ಬಗೆರ್ನ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ (ಪ್ರಣಾವನರ್)
(Discharge certificate) ಮತುು ಪ್ನಷನ್ ಪ್ಡೆಯುತಿುರುವ ದ್ನಖ್ಲಯ ಪ್ೊತಿ/ ಮನರ್ಜ
ಸೈನಿಕರಅವಲೆಂಬಿತರನರ್ದೆಲಿಿ, ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕರು ಸೋವೆಯಲಿಿರುವನಗ ಯುದಿ/ಯುದಿದೆಂತಹ
ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲಿಿ ಮಡಿದ ಅಥವನ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೆ ೆಂದಿದ ಬಗೆೆ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ (Dependant
certificate) (ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ).
(4) ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ, ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ, ಪ್ೊವಗಾ-1, ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿಸಲನತಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳುನಮ ನ ಡಿ/ಇ/ಎಫ್ ನಲಿಿ ತಹಶೋಲನೆರೊೆಂದ ಪ್ಡೆದ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ.(ಮಿೋಸಲನತಿ
ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ)
(5) ಸನಮನನಯ ಅಹಾತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಗನೊಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ ನಮ ನ-1 ಮತುು 2ರಲಿಿ
/ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಮ ನ- 2ರಲಿಿ (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ)
(6) ಕನನಡ ಮನಧಯಮದಲಿಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿದ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ)
(7) ಅೆಂಗವಿಕಲ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ)
(8) ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೊದೋಶದ ಸಥಳಿೋಯ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ(ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆ ೋರದೆಲಿಿ)
(9) ಸೋವೆಯಲಿಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿರನಕ್ಷೆೋಪ್ಣನ (NOC) ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ
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(10) ಫೆರೋಟೆ ೋ ಮತುು ಸಹಿಯನುನ /ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ ಅಪ್ಲ ೋಡ್ ಮನಡದೋ ಇರುವ,
ಅಪ್ರಣಾವನರ್ರುವ ದ್ನಖ್ಲಗಳನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಿರುವಹನಗ
ಶುಲಕ ಸೆಂದ್ನಯ ಮನಡದ
ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
(11) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಮ ಮನಹಿತಿಗನರ್ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲಿಿಸ್ದ ಅರ್ಜಾಯ ಒೆಂದು ಫೆರೋಟೆ ೋ ಪ್ೊತಿಯನುನ
ಕಡ್ನಾಯವನರ್ ತಮೊಮೆಂದಿಗೆ ಇಟುುಕೆ ಳಳಲು ಸ ಚಿಸ್ದ.
(12) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಮ ಅರ್ಜಾಗಳಲಿಿ ನಿೋಡುವ ಮನಹಿತಿಗಳ ಆರ್ನರದ ಮೋಲ ಅವರುಗಳು ಸಪರ್ನಾತಮಕ
ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯನುನ ಬರೆಯಲು ಅಹಾರೆ ಎೆಂಬುದನುನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಶೋಲಿಸ್ ಮೋಲ ನೋಟಕೆಕ ಅಹಾರೆೆಂದು
ಕೆಂಡುಬೆಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನತೊ ಪ್ೊವೆೋಶಪ್ತೊಗಳನುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖನೆಂತರ ಡ್ೌನ್ಲ ೋಡ್
ಮನಡಿಕೆ ಳಳಲು
ಅನುಮತಿಸಲನಗುವುದು. ಆದೆರೆಂದ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ರುವ ವಯೋಮಿತಿ,ವಿದ್ನಯಹಾತೆ,
ಮಿೋಸಲನತಿ, ಇತನಯದಿಗಳಿಗನುಗುಣವನರ್ ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಸರಯನದ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ
ಜ್ವನಬನೆರಯನರ್ರುತುದ. ತಪ್ುಪ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಿದಲಿಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಅಯೋಗವು ನಡೆಸುವ
ಯನವುದೋ ನೋಮಕನತಿ/ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳಿೆಂದ 03 ವಷಾಕೆಕ ಡಿಬನಮನಾಡಲನಗುವುದು. ಆದುದರೆಂದ, ಅರ್ಜಾ
ಸಲಿಿಸುವ
ಮುನನಅವರು
ನಿೋಡಿರುವಎಲನಿ
ಮನಹಿತಿಯು
ಸರಯನರ್ದ
ಎೆಂದು
ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕೆ ೆಂಡುದೃಢೋಕರಣ ನಿೋಡುವನಗಎಚಿರವಹಿಸಬೋಕು.
14. ಹೆಚಿಿನ ಮನಹಿತಿಗನರ್ ದ ರವನಣಿ ಸೆಂಖ್ಯಯಗಳು:
ಕೆೋೆಂದೊ ಕಛೋರಯ ಮನಹಿತಿ ಕೆೋೆಂದೊ
ಪ್ರೋಕ್ಷನಶನಖ್ಯ-1
ಸಹನಯವನಣಿ ಸೆಂಖ್ಯಯ

15.

:
:
:

080-30574957/ 30574901
080-30574935
7406086807 / 7406086801

ದುನಾಡತೆ:ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ನಕಲಿ ವಯಕ್ರುಯನರ್ರುವನೆಂದು ಅಥವನ ಖ್ಯ ೋಟನ ದಸನುವೆೋಜ್ು ಅಥವನ ತಿದೆಲನದ
ದಸನುವೆೋಜ್ುಗಳನುನ ಸಲಿಿಸ್ರುವನೆಂದು ಅಥವನ ತಪ್ುಪ ಅಥವನ ಸುಳುಳ ಹೆೋಳಿಕೆ ನಿೋಡಿರುವನೆಂದುಅಥವನ ವನಸುವಿಕ
ಮನಹಿತಿಯನುನ ಮರೆಮನಚಿರುವನೆಂದು ಅಥವನ ನೋಮಕನತಿ ಉದೆೋಶಗಳಿಗನರ್ ನಡೆಸಲನದ ಸೆಂದಶಾನದಲಿಿ ಅನುಚಿತ
ಮನಗಾವನುನ ಅನುಸರಸುತಿುರುವನೆಂದು ಅಥವನ ಅನುಸರಸಲು ಪ್ೊಯತಿನಸ್ರುವನೆಂದು ಅಥವನ ಅವರ ನೋಮಕನತಿಯ
ಸೆಂಬೆಂಧದಲಿಿ ಯನವುದೋ ಇತರೆ ಅಕೊಮ ಮತುು ಅನುಚಿತ ಮನಗಾವನುನ ಅವಲೆಂಬಿಸ್ರುವನೆಂದು, ಕೆಂಡುಬೆಂದಲಿಿ
ಅವನು/ಅವಳು ಸವತ: ಕ್ರೊಮಿನಲ್ ವಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತುು ಶಸುು ಕೊಮಕೆಕ ಒಳಪ್ಡುವುದಲಿದ; ಹುದೆಯ
ಸೆಂದಶಾನದಿೆಂದ/ಆಯೆಕಯೆಂದಅಭ್ಯರ್ಥಾತವವನುನ ರದುೆಪ್ಡಿಸಲನಗುವುದು.
ಸಹಿ/-

(ರ್ಜ.ಸತಯವತಿ)
ಕನಯಾದಶಾ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಲ ೋಕಸೋವನ ಆಯೋಗ.
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ಅನುಬೆಂಧ
ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ
ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಧಿೋಕ್ಷಕರು (ಡಿ.ವೆೈ.ಎರ್ಸ.ಪಿ) (ಒಳನಡಳಿತ ಇಲನಖ್ಯ)/ ಗ ೊಪ್ -ಎ
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (HOME DEPT)GROUP-A
ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371(ಜೆ) ಹುದೆಗಳ (Hyderabad Karnataka Local cadre posts)
ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು – ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-03
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ

ಇತರೆ
-

ಸನಮನನಯ ವಗಾ
ಪ್ೊವಗಾ 2ಬಿ

01
01

ಒಟುು

ಮಹಿಳೆ
01

ಗನೊಮಿೋಣ
01

ಒಟುು
02

01

01

01
03

================================================================
ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆಗಳ ಸಹನಯಕ ಆಯುಕುರು (ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ –ಎ
ASST.COMMISSIONER COMMERCIAL TAXES (FINANCE DEPT)GROUP-A

ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-02
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ

ಮಹಿಳೆ

ಗನೊಮಿೋಣ

ಸನಮನನಯ ವಗಾ

01
01

01
01

ಪ್ೊವಗಾ 2ಬಿ

ಒಟುು

ಒಟುು
01
01
02

================================================================
ಸಹನಯಕ ಕನಮಿಾಕ ಆಯುಕುರು (ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ -ಎ
ASST. LABOUR COMMISSIONER ( LABOUR DEPARTMENT)GROUP-A

ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-02
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
ಒಟುು

ಇತರೆ

ಗನೊಮಿೋಣ

ಒಟುು

01

-

01

01

01
01

01
02

================================================================

ತಹಶೋಲನೆರ್ –(ಗೆೊೋಡ್ -2) ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೋವೆ (ಕೆಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಯ)ಗ ೊಪ್ -ಬಿ
TAHSILDAR –(GR-2) KAS (REVENUE DEPT)GROUP-B

ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -44
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ
ಪ್ೊವಗಾ-1

ಇತರೆ

ಮಹಿಳೆ

ಗನೊಮಿೋಣ

ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ

ಕ.ಮನ.ಅ

ಒಟುು

06
02
-

08
02
01

05
03
-

02
-

01
01
-

22
07
01
01

26
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ
ಪ್ೊವಗಾ-2ಬಿ
ಪ್ೊವಗಾ-3ಎ
ಪ್ೊವಗಾ-3ಬಿ

02
01
01
12

MlÄÖ

03
01
01
01
17

03
11

02

02

08
01
02
02
44

================================================================
ತಹಶೋಲನೆರ್ –(ಗೆೊೋಡ್ -2) ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೋವೆ (ಕೆಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ -ಬಿ
TAHSILDAR –(GR-2) KAS (REVENUE DEPT)GROUP-B
ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371(ಜೆ) ಹುದೆಗಳ (Hyderabad Karnataka Local cadre posts)
ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು – ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -06

ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ

ಇತರೆ

ಸನಮನನಯ ವಗಾ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ
ಒಟುು

01
01
02

ಮಹಿಳೆ

ಗನೊಮಿೋಣ

ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ

MlÄÖ

01
01
02

01
01

01
01

03
01
01
01
06

================================================================

ವನಣಿಜ್ಯ ತೆರಗೆ ಅಧಿಕನರ (ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ - ಬಿ
COMMERCIAL TAX OFFICER (FINANCE DEPARTMENT) GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -07
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಮಹಿಳೆ
ಗನೊಮಿೋಣ
ಅೆಂಗವಿಕಲ
01
01
01
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
(ಶ್ರವಣದಯೂೋಷ)

ಒಟುು
03

ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ

-

-

(Hearing Impairment)
01
(ಶ್ರವಣದಯೂೋಷ)

01

ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ

-

01

(Hearing Impairment)
01
(ಶ್ರವಣದಯೂೋಷ)

02

ಪ್ೊವಗಾ-2ಬಿ

01
02

02

ಒಟುು

(Hearing Impairment)
03

================================================================
ಸಹನಯಕ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಕನರನಗೃಹಗಳ ಇಲನಖ್ಯ(ಒಳನಡಳಿತ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ -ಬಿ
ASST SUPDT, PRISONS DEPT(HOME DEPARTMENT)GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-06
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಇತರೆ
ಮಹಿಳೆ
ಗನೊಮಿೋಣ
ಕ.ಮನ.ಅ.
ಒಟುು
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
01
01
01
03
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
01
01
02

01
07

27
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ
MlÄÖ

01
02

02

01

01

01
06

================================================================
ಅಬಕನರ ಉಪ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು (ಅಬಕನರ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ –ಬಿ
DEPUTY SUPERINTENDENT OF EXCISE (EXCISE DEPARTMENT)GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -04
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಮಹಿಳೆ
ಗನೊಮಿೋಣ
ಒಟುು
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
01
01
02
ಪ್ೊವಗಾ-1
01
01
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ
01
01
ಒಟುು
01
03
04
================================================================
ಅಬಕನರ ಉಪ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು (ಅಬಕನರ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ –ಬಿ
DEPUTY SUPERINTENDENT OF EXCISE (EXCISE DEPARTMENT)GROUP-B
ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371(ಜೆ) ಹುದೆ / Hyderabad Karnataka Local cadre post ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು:01ಹುದೆ
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ

ಇತರೆ
01

28
ಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು (ಆಹನರ, ರ್ನಗರೋಕ ಸರಬರನಜ್ು ಮತುು ಗನೊಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖ್ಯ)ಗ ೊಪ್-ಬಿ
ASSISTANT DIRECTOR ( FOOD, CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS DEPT)
GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -02
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಸನಮನನಯ ವಗಾ

ಪ್ೊವಗಾ-1
ಒಟುು

ಮಹಿಳೆ

ಒಟುು

01
01
02

01
01
02

================================================================

ಸಹನಯಕ ಸೆಂಘಗಳ ಲಕಕಪ್ರಶ ೋಧನ ಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು {ಲಕಕಪ್ರಶ ೋಧನ ಇಲನಖ್ಯ( ಸಹಕನರ
ಇಲನಖ್ಯ)}ಗ ೊಪ್ –ಬಿ
ASSISTANT DIRECTOR OF CO-OPERATIVE AUDIT, {CO-OPERATIVE AUDIT
DEPARTMENT (CO-OPERATION DEPARTMENT)}GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-14

ಇತರೆ

ಮಹಿಳೆ

ಗನೊಮಿೋಣ

ಒಟುು

02
01

03
01
01

02
01
01

07
02
03

ಪ್ೊವಗಾ -3ಎ

-

01

-

01

ಪ್ೊವಗಾ -3ಬಿ

-

01

-

01

03

07

04

14

ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಸನಮನನಯ ವಗಾ
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ
ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ

ಒಟುು

================================================================

ಕನಮಿಾಕ ಅಧಿಕನರ (ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್ –ಬಿ
LABOUR OFFICER ( LABOUR DEPARTMENT) GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು -04

ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ

ಇತರೆ

ಮಹಿಳೆ

ಮನರ್ಜ ಸೈನಿಕ

ಒಟುು

ಸನಮನನಯ ವಗಾ

01

-

01

02

ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ

01

-

-

01

-

01

-

01

02

01

01

04

ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ

ಒಟುು

================================================================

ಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು (ಪ್ೊವನಸ ೋದಯಮ ಇಲನಖ್ಯ)ಗ ೊಪ್-ಬಿ
ASSISTANT DIRECTOR (TOURISM DEPARTMENT) GROUP-B
ಮ ಲ ವೃೆಂದ ಹುದೆಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು : ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-09

ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಸನಮನನಯ ವಗಾ

ಇತರೆ
-

ಮಹಿಳೆ

ಗ್ಾರಮೋಣ

ಅಂಗವಿಕ್ಲ

MlÄÖ

01

02

01
Blindness or Low
Vision

04

29
ಪ್ರಶಷು ರ್ನತಿ

-

01

-

-

01

ಪ್ೊವಗಾ-1

01

-

-

-

01

ಪ್ೊವಗಾ-2ಎ

01

01

-

-

02

ಪ್ೊವಗಾ-2ಬಿ

01

-

-

-

01

ಒಟುು

03

03

02

01

09

================================================================

ಸಹನಯಕ ನಿದೋಾಶಕರು (ಪ್ೊವನಸ ೋದಯಮ ಇಲನಖ್ಯ) ಗ ೊಪ್-ಬಿ
ASSISTANT DIRECTOR (TOURISM DEPARTMENT) GROUP-B
ಹೆೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371(ಜೆ) ಹುದೆಗಳ (Hyderabad Karnataka Local cadre posts)
ವರ್ೋಾಕರಣ ಪ್ಟ್ಟು: ಒಟುು ಹುದೆಗಳು-02
ಮಿೋಸಲನತಿ ವಗಾ
ಇತರೆ
ಒಟುು
ಸನಮನನಯ ವಗಾ

01

01

ಪ್ರಶಷು ಪ್ೆಂಗಡ

01

01

ಒಟುು

02

02

============================================================================

ವಿಶೋಷ ಸ ಚನ:- ಅಧಿಸ ಚಿಸ್ರುವ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಇಲನಖ್ಯಗಳು ಅೆಂಗವೆೈಕಲಯತೆ (Disablities) ಗಳನುನ
ಗುರುತಿಸ್ರುವ ಷೆಡ ಯಲ್ ರಲಿಿನ ಅೆಂಗವೆೈಕಲಯತೆ (Disablities) ಗಳನುನ ಹೆ ರತುಪ್ಡಿಸ್ ಇತರೆ
(Disablities) ಗಳನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ .

ಅೆಂಗವೆೈಕಲಯತೆ

30

C£ÀÄ§AzsÀ-1
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಬಗೆೆ ಸ ಚನಗಳು
ಆನ್-ಲೈನ್ನಲಿಿ ಅರ್ಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲಿಿಸ್ದ ಮನತೊಕೆಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಧಿಸ ಚನಯಲಿಿನ ಎಲನಿ
ಷರತುುಗಳನುನ ಪ್ರರೆೈಸ್ರುತನುರೆ ಎೆಂದಲಿ. ತದನೆಂತರದಲಿಿ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಪ್ರಶೋಲನಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲನಗುವುದು ಹನಗ
ಯನವುದೋ ಹೆಂತದಲಿಿಯನಗಲಿ ನ ಯನಯತೆಗಳು ಕೆಂಡುಬೆಂದಲಿಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ
ತಿರಸಕರಸಲನಗುವುದು.
ಈ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸುವ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆಯು ಒೆಂದು ಬನರಯ ನ ೋೆಂದಣಿ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆಯನುನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿದುೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ನಿೋಡಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಮುೆಂದಿನ ಎಲನಿ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಿಗ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದರೆಂದ, ಅವರ ‘Profile
creation/ರುಜ್ುವನತುಗಳು ಸೃಷ್ಠುಸುವ ‘ ಹೆಂತದಲಿಿ ಅತಿೋ ರ್ನಗರ ಕತೆಯೆಂದ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನುನ ಭ್ತಿಾ
ಮನಡಬೋಕನರ್ದ.ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳುಸ ಚನಗಳನುನಹೆಂತಹೆಂತವನರ್ಓದಿಕೆ ಳಳತಕಕದುೆ.
ಎಲನಿಸ ಚನಗಳನುನಓದಿದನೆಂತರವೆೋಅರ್ಜಾಯನುನಭ್ತಿಾಮನಡತಕಕದುೆ.
-------1.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು KPSC ಅೆಂತರ್ನಾಲದ ಮುಖನೆಂತರವೆೋ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ ಲಕ ಸಲಿಿಸಬೋಕು.
ಇತರೆ ಯನವುದೋ ಮನದರಯಲಿಿ/ಮ ಲದ ಮುಖನೆಂತರ ಸಲಿಿಸ್ದ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.
2.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೊದಲು KPSC ಅೆಂತರ್ನಾಲ “http:://kpsc.kar.nic.in” ರಲಿಿ “New User?
Register Here link.” ಅನುನ ಒತಿು ನ ೋೆಂದಣಿ ಮನಡಿಕೆ ಳಳಬೋಕು.
3.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ ೋೆಂದಣಿ ಮನಡಿಕೆ ಳಳಲು ಹನಗ login ರುಜ್ುವನತುಗಳಿಗೆ ಅನನಯವನದ (unique)
ಇ- ಮೋಲ್ ವಿಳನಸ ಮತುು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಖ್ಯಯಯನುನ ಹೆ ೆಂದಿರತಕಕದುೆ.
4.
login ರುಜ್ುವನತುಗಳನುನ ಸೃಷ್ಠುಸ್ದ ನೆಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ರುಜ್ುವನತುಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ login ಆರ್
Profile Creation Link ಅನುನ ಒತಿು ಅವರ ಪ್ರಣಾ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬೋಕು. ಈ Profile
ಅನುನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಒೆಂದು ಬನರ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿದಲಿಿ ಆಯೋಗದ ಮುೆಂದಿನ ಎಲನಿ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಿಗೆ
ಉಪ್ಯೋಗವನಗುತುದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಅಪ್ ಡೆೋಟ್ ಮನಡಬಹುದು.
5.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು Profile ರಲಿಿ ಕೆ ೋರಲನದ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನುನ ರ್ನಗರ ಕತೆಯೆಂದ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ
SAVE ಬಟನ್ ಒತಿು SAVE ಮನಡಿಕೆ ಳಳಬೋಕು.
6.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ತನನ ಇತಿುೋಚಿನ ಭನವಚಿತೊ ಮತುು ಸಹಿ ಗುರುತನುನ ಅಪ್ರಿೋಡ್ ಮನಡಬೋಕು.
ಭನವಚಿತೊದ ಅಳತೆ(ಪನರ್ಸ ಪ್ರೋಟ್ಾ ಅಳತೆ) (ಗರಷಿ ಅಳತೆ: 50 KB)
o
ಸಹಿಯ ಅಳತೆ (ಗರಷಿ ಅಳತೆ: 50 KB)
7. ರುಜ್ುವನತುಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ login ಆದ ನೆಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರುವ ಅಧಿಸ ಚನಗಳನುನ Online
o

Application Link.ನಲಿಿ ನ ೋಡಬಹುದು. login. ಆದ ನೆಂತರ ಚ್ನಲಿುಯಲಿಿರುವ ಅಧಿಸ ಚನಗಳ
ಪ್ಕಕದಲಿಿ Click Here to apply link ಲಭ್ಯವಿದ.
8. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಧಿಸ ಚನಗೆ ಅನುಗುಣವನರ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು Click Here to apply link ಅನುನ
ಒತುಬೋಕು.
9. Click Here to apply link ಅನುನ ಒತಿುದಲಿಿ ಅಧಿಸ ಚನಯಲಿಿನ ಹುದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ
ಅಹಾತೆಯನುನ ಉಪ್ಕರಣವು ಪ್ರಶೋಲಿಸುತುದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಅಹಾತನ ಷರತುುಗಳನುನ ಪ್ರರೆೈಸದಿದೆಲಿಿ ಸ ಕು
ಸೆಂದೋಶವನುನ ಸ್ಸುಮ್ ಪ್ೊಕಟ್ಟಸುತುದ.
10. ಅಹಾತನ ಷರತುುಗಳನುನ ಪ್ರರೆೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅರ್ಜಾಯನುನ ಮನತೊ ಸ್ಸುಮಿಮ ನಿೆಂದ ಸ್ವೋಕರಸಲಪಡುತುದ.
11. ಅರ್ಜಾಯನುನ ಅೆಂತಿಮವನರ್ ಸಲಿಿಸ್ದ ನೆಂತರ ಯನವುದೋ ತಿದುೆಪ್ಡಿಗಳನುನ ಮನಡಲು ಅವಕನಶ ಇಲಿದ
ಪ್ೊಯುಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅೆಂತಿಮವನರ್ ಅರ್ಜಾಯನುನ ಸಲಿಿಸುವ ಮುನನ ಎಲಿ ಅಗತಯ ವಿವರಗಳನುನ ಭ್ತಿಾ
ಮನಡಲನರ್ದಯೆೋ ಎೆಂದು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕೆ ಳಳಬೋಕು.
12. ನಿಗದಿತ ಶುಲಕ ಪನವತಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಜಾಗಳನುನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.
13. ಪ್ರೋಕ್ಷನ ಶುಲಕವನುನ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಮನದರಯಲಿಿ ಪನವತಿಸಬಹುದು:
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o
o
o
o

14.
o
o

o
o
o

ನಟ್ ಬನಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್
ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ
ಕೆೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ
ಸ್.ಎರ್ಸ.ಸ್ (ಕನಮನ್ ಸವಿೋಾರ್ಸ ಸೆಂಟರ್ )
ಶುಲಕ ಪನವತಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಪ್ದಿತಿಯನುನ ಪನಲಿಸಬೋಕು:Login ಆದ ನೆಂತರ ಎಡ ಭನಗದಲಿಿ My Account link ಲಭ್ಯವಿದುೆ ಈ My Account link ಅನುನ
ಒತುಬೋಕು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ವಿವಿಧ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಿಗೆ ಸಲಿಿಸ್ದ ಅರ್ಜಾಗಳ ಹನಗ ಶುಲಕ ಪನವತಿಸ್ದ ವಿವರವನುನ
ನ ೋಡಬಹುದು. ಶುಲಕ ವಿವರಗಳಲಿಿ Unpaid ಎೆಂದು ನಮ ದಿಸ್ರುವ ಅರ್ಜಾಗಳ ಎದುರು Pay Now
link ಲಭ್ಯವಿರುತುದ.
Pay Now link ಅನುನ ಒತಿುದಲಿಿ ಮ ರು ಆಯೆಕಗಳು ಲಭ್ಯವನಗುತುದ: (ಎ) ನಟ್ ಬನಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್ (ಬಿ)
ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ (ಸ್)ಕೆೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ
ಆನ್ ಲೈನ್ ಪನವತಿಯ ಮನದರಯಲಿಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ನಟ್ ಬನಯೆಂಕ್ರೆಂಗ್.
ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮತುು ಕೆೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮುಖನೆಂತರ ಶುಲಕ ಪನವತಿಸಬಹುದು.
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C£ÀÄ§AzsÀ-2
(¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É–r
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ *
................................. f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ ................................................. UÁæªÀÄ /
¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ /
ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ
eÁw/C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄªÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ *
¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ.
¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ)
DzÉÃ±À, 1951
(C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉÃ±À
1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï
gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ
F±Á£Àå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ®
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)
¸ÀA«zsÁ£À
¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1956
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï
ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆÃ¨Ágï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À, 1959.
¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉÃ°) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À 1962
¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1964
¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À) DzÉÃ±À, 1967
¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆÃªÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
DzÉÃ±À 1988
¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À
2. ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj * ............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ
CªÀ£À*
/
CªÀ¼À*
PÀÄlÄA§ªÀÅ
..................................................................................................gÁdå/PÉÃAzÁæqÀ½vÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ
..................................................................
f¯Áè/«¨sÁUÀzÀ
..........................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)
¸À»..........................................................
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vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...........................................

¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:
ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ

gÁdå /PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±À *
* C£ÀéAiÀÄªÁUÀ¢gÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ
¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’
JA§¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1950gÀ 20£ÉÃ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ
CxÀðªÀ£ÉßÃºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀÈºÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ
C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀPÁÌV,
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:13-2-74
EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉÃ±ÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ
¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉÆ§âgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå
¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.
_________________________________________________________________________
(¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É-E
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀÄ½zÀ
ªÀUÀðUÀ¼À
(¥ÀæªÀUÀð)
…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ
……………………………………………… G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁttÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÜ¼À:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
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¢£ÁAPÀ :

-------------vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
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(¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀÄªÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw
……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ
/ ²æÃªÀÄw / PÀÄªÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À
vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉÃ±ÀUÀ¼À
¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁªÀÄPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ
ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ (QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß /
¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è 1 £ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ
C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀ®AiÀÄ
ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è;

GzÀåªÀÄAiÀÄ°è

vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ

ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß

CxÀªÁ
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPÉ¼ÀUÉ, 2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À
±ÉæÃtÂ gÀÆ.6000-12000/- ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀÄªÀÅ
ಎಂಟು ®PÀë«ÄÃgÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀAvÉ DvÀ£À /
DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ
DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10
AiÀÄÄ¤mïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀÈ¶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉÃ±À£ï
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À
¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ / ²æÃªÀÄw /
PÀÄªÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ
………………………………………
eÁwUÉ
………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀÄªÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À
¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀÄ½zÀ
ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
------------vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
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£ÀªÀÄÆ£É-1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt
«ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
EªÀjUÉ:
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè
ªÀiÁ£ÀågÉ,
²æÃ / ²æÃªÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ
/
ªÀÄUÀ¼ÀÄ
/
¥Àw
/
¥Àwß
………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è
(Creamy Layer) §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð
«ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
vÀªÀÄä°è F PÉ¼ÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É.
1.
C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ
:
2.
C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀÜ¼À UÁæªÀÄ
:
vÁ®ÆèPÀÄ :
f¯Éè :
3.
C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À
:
4.
C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
GzÉÆåÃUÀ :
(GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)
5.

C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À
(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ)

6.
7.

C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À
:
C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqsÀ

8.

9.

:

C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä
fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
2) d«ÄÃ¤£À «ªÀgÀ
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?
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10.

¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11.

ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆÃµÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀÄªÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ
¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀÆªÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃ¶¸ÀÄvÉÛÃ£É.
¸ÀÜ¼À:
vÀªÀÄä
«zsÉÃAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:
(C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)
ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F
ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ
§zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛÃ£É
¸ÀÜ¼À:
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¸À»
¢£ÁAPÀ:

(vÀAzÉ/vÁ¬Ä fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß
ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ.
¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À»

1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)

2)
¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æÃªÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ/
ªÀÄUÀ¼ÀÄ/
¥Àw/
¥Àwß
²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj
…………………………………………………………
JA§ÄªÀªÀgÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ
…………………………f¯ÉèAiÀÄ
«¨sÁUÀ
……………………………………………………
UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï
ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
2.
²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj
……………………………………………………………
EªÀgÀ
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ
ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:
……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï

PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
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¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå¤ªÁ¹’ JA§¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ
d£ÀvÁ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj
DzÉÃ±À ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀ (Creamy Layer)
zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ
£ÀAvÀgÀªÉÃ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ

£ÀªÀÄÆ£É-2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
²æÃ/²æÃªÀÄw
………………………………………………………………………………………………………………………
gÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ/
ªÀÄUÀ¼ÀÄ/
¥Àw/
¥Àwß/
²ææÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj……………………………………………………………
f¯Éè
…………………………………………
vÁ®ÆèPÀÄ……………………………
UÁæªÀÄzÀ°è
……………………………………
ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ
EªÀgÀÄ
MAzÀ£ÉÃ
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
………………………………
vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ
……………………………………
f¯Éè
……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è
ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F
±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À CxÀªÁ
¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°èvÀÄÛ.
ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ
PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

¸À»

ªÀÄvÀÄÛ
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²æÃ/²æÃªÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj………………………………………………………
……
f¯Éè
……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
…………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ EªÀgÀÄ ……………………£ÉÃ
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ …………………………………£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ ………………………………
±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀð¢AzÀ
………………………
±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è
ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÜ¼À:
¢£ÁAPÀ:
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ

¸À»

ªÀÄvÀÄÛ

___________________________________________________________________________
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C£ÀÄ§AzsÀ-J.
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) ªÉÄÃgÉUÉ)
(3)(3)£ÉÃ ¤AiÀÄªÀÄ £ÉÆÃr)
(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄÃ¸À¯Áw) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)
²æÃ/²æÃªÀÄw__________________________________________gÀªÀgÀÄ_____________
_______________
gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ______________f¯ÉèAiÀÄ
________________ vÁ®ÆèQ£À
_______________________________________UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ.
¸ÀÜ¼À:___________________
ºÉ¸ÀgÀÄ________________________
¢£ÁAPÀ:_______________

C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄÃµÀ£Àgï
_____________________G¥À «¨sÁUÀ
_____________________f¯Éè.
_________________________________________________________________
C£ÀÄ§AzsÀ – J
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)ªÉÄÃgÉUÉ)
¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ «ÄÃ¸À¯ÁwUÉ
¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¢£ÁAPÀ 29-01-2014gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É-1 gÀ°è£À
(5(2)£ÉÃ ¤AiÀÄªÀÄ £ÉÆÃr)
(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï –
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄÃ¸À¯Áw) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)

²æÃ / ²æÃªÀÄw ______________________________ gÀªÀgÀÄ
_____________________________gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ___________________f¯ÉèAiÀÄ__________________.__________________
vÁ®ÆèQ£À ___________________ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è
vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ /¸ÀÜ¼À JAzÀÄ WÉÆÃ¶¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°ègÀÄªÀ £ÀªÀÄÆzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RÄzÁÝV ¥Àj²Ã°¹zÉÝÃ£É
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆzÀÄ 01-01-2013 PÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è EvÉÛAzÀÄ
¸ÀévÀ: ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É.
¸ÀÜ¼À: ______________________
¢£ÁAPÀ: ___________________

ºÉ¸ÀgÀÄ _______________________________
¥ÀzÀ£ÁªÀÄ _____________________________
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PÀbÉÃj ________________________________
E¯ÁSÉ _______________________________
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ರನಜ್ಯ ಹನಗ ಕೆೋೆಂದೊ ಸಕನಾರ ರ್ೌಕರರು ಸಲಿಿಸಬೋಕನದ ನಿರನಕ್ಷೆೋಪ್ಣ ಪ್ೊಮನಣ ಪ್ತೊ

ಶೊೋ/ಶೊೋಮತಿ................................................................ಆದ

ಇವರು

ರನಜ್ಯ/ಕೆೋೆಂದೊ

ಸಕನಾರದಲಿಿ

............................................(ಪ್ದರ್ನಮ)..............................................ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿ
ಖನಯೆಂ/ತನತನಕಲಿಕ ಹುದೆಯನುನ ದಿರ್ನೆಂಕ:.............................. ರೆಂದ ...................................ರವರೆಗೆ
ಹೆ ೆಂದಿರುವರು. ಇವರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೋಷನರ್ಸಾ ಹುದೆಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಿದ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:
ಸಥಳ:

ನೋಮಕನತಿ ಪನೊಧಿಕನರಯವರ ಸಹಿ ಮತುು ಮೊಹರು

___________________________________________________________________________
___
GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT
Office of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement (Karnataka)
No.

Date:
CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Ssmt/Kum....................................................is an applicant
for ................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of
No......................Rank...........
Name ........................................................who died/was permanently disabled while in
service according to the certificate issued by Defense Authority. He died/was
permanently disabled on .....................
Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the
records is:
...................................................................
.......................................................................
Place:
Date:

Signature of the Deputy Director
Department of Sainik Welfare & Resettlement
District .....................................
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CAUÀ«PÀ® «ÄÃ¸À¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005,
¢£ÁAPÀ 19-11-2005
CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES
This is to certify that Sri/Smt/Kum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son/Wife/Daughter of Shri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . . . old,
male/female, Registration No. . . . . . . . . . is a case of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….
...
He/She is physically disabled visual disabled speech & hearing disabled and has .
. . . & . . . . . . percent) permanent (Physical impairment visual impairment speech &
hearing impairment) in relation to his/her . . .. . . . . . . .. . . .

Note:
1.

This condition is progressive/non progressive likely to improve / not likely
to improve.

2.

Re-assessment is not recommended / is recommended after a period of . . . .
...... months/years.
*Strike out which is not applicable.

Recent
Photograph
Showing
the disability
affixed here.

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head of
Hospital
(with seal)
Signature/Thumb impression
Of the disabled person.
Place:
Date:

